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Szkoła Podstawowa  Dąbrowica

Szkoła Podstawowa Brzyska Wola

Gminny Ośrodek Kultury 
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Za nami kolejny kwartał 2019 roku
Projekty

 

Dornbach, kolonia józefińska - przyczynek do historii

 

Był taki wrzesień
Uzieleni  - ubogaceni w wiedze o ziołach
Narodowe czytanie ph.:  Warto(ść) być Polakiem
Ogrodowe kreacje z kostka w tle  

 

Czas rozpocząć nowy rok szkolny
Uczniowie SP w Dąbrowicy nagrodzenie w kampanii ZTU 2019
Bezpieczna droga - bezpieczne dzieci
Wrażliwi na piękno słowa
 

 

świetlica	Brzyska	Wola	i	Tarnawiec

	

Memoriał Józefa Hajdasza
Turniej Oldbojów w Cieplicach
Klamot - zlot pojazdów na Ożannie  
Dożynki Gminne
Wycieczka do Karakowa

 
Gminny kącik biblioteczny poleca
Projekty w bibliotece

 

Podsumowanie kolejnego projektu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

I Piesza Pielgrzymka do Bazyliki Zwiastowania NMP
KGW na wycieczce

 Gminny Dzień Strażaka w Kulnie
Powiatowe zawody MDP
X jubileuszowe zawody pożarnicze
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Świetlice Środowiskowe 

Z KART HISTORII NASZEJ GMINY

Z PRACY URZEDU GMINY

KULTURA

INNE INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA

Czas na...krainę dinozaurów
 

 

Czar magicznych ogrodów 

 

...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi
Nigdy nie jest tak, żeby człowiek...
...starajcie się zostawić ten świat...
...kiedy maluję, jestem szczęśliwy...

 

świetlica		Dąbrowica

	

świetlica	Ożanna	

	

Szkoła Podstawowa Kuryłówka

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W NUMERZE:

KGW	Kuryłówka

	

KGW	Ożanna	i	Tarnawiec

	

Święto pieczonego ziemniaka

 

„Warto(ść) być Polakiem”, czyli o naszym udziale w... 
Tam, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością   
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Jak nie kochac jesieni...

Jak nie kochac jesieni, jej babiego lata,
Lisci niesionych wiatrem, w rytm deszczu tanczacych.
Ptakow, co przed podroza na drzewach usiadly,
Czekajac na swych braci, za morze lecacych. 

Jak nie kochac jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, zoltych, czerwonych, srebrnych, szczerozlotych.
Gdy biala mgla otuli zachodzacy ksiezyc,
Kojac w twym slabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochac jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pelnej teskonoty za tym, co juz nie powroci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, ktorych nie ma.
Szronem laki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochac jesieni, siostry listopada,
Tego, co krolowanie blaskiem swiec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez slowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

 
Tadeusz Wywrocki
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Drodzy Mieszkancy Gminy
  Po upływie kwartału oddajemy do Państwa rąk kolejny
numer Kuryłowskich Wieści. Pragniemy podzielić się z Państwem
            
            
   

Wieslawa Zagaja

Redaktor Naczelna Kurylowskich Wiesci

  
            To relacje dotyczące inwestycji, wydarzeń kulturalnych, sportowych,               edukacyjnych oraz informacje z działalności stowarzyszeń działających              w naszym środowisku.
                Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.              Życzymy miłej lektury.
   

            istotnymi informacjami z życia naszej gminnej społeczności.            
   

Gmina Kuryłówka realizuje projekt 
pn. „Modernizacja i doposażenie 

sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”-
Kwota całkowita zadania 33 295,00 zł , z czego dofi nansowanie ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 15 000,00 
zł. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie niezbędne 
do przeprowadzenia różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Wyko-
nana zostanie m.in. klimatyzacja w głównej sali szkoleniowej oraz 
zakupiony i zamontowany zostanie projektor i ekran, a także aktyw

na kolumna. Zakupione zostaną dodatkowe krzesła, szafy, wieszaki 
ścienne, rolety i warnik do wody. Realizacja zadania zakłada rów-
nież w ramach pracy własnej mieszkańców demontaż istniejącej, 
zużytej podłogi, położenie nowych paneli wraz z wykończeniem 
oraz odmalowanie sal szkoleniowych i pomieszczeń związanych z 
realizacją inicjatyw edukacyjnych, tj. zaję cia instruktażowe z udzie-
lania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. 
Planowany termin zakończenia zadania październik 2019 r. 

Za nami kolejny kwartał 2019 r.
podczas którego odbyły się dwie sesje. 22 sierpnia odbyła się IX sesja 
nadzwyczajna podczas, której została podjęta uchwała dotycząca 
udzielenia pomocy � nansowej Samorządowi Powiatu Leżajskiego 
na realizację zadania publicznego tj. drogę 1250R Kuryłówka – 
Tarnawiec – Ożanna w kwocie 2 580 000 zł. 9 września odbyła się 
kolejna X już sesja tej kadencji, podczas, której podjęto uchwały 
dotyczące oświaty min.: utworzenia punktu przedszkolnego 
w Kuryłówce oraz zakończenia działalności Gimnazjum w 
Dąbrowicy. 

Ważną podjętą uchwałą była uchwała dot. zmian w załączniku 
„Program usuwania azbestu…”, gdyż gmina złożyła wniosek na 
pozyskanie środków w tym zakresie i taką pomoc otrzymała 
w kwocie 28 985 zł. Uaktualnione wnioski są niezbędne aby uzyskać 
pomoc.

Podjęto uchwałę dot. zmiany terminu zgłaszania osób za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej tj. do 30 września danego roku, 
osoby, które mogą zgłaszać to m.in. stowarzyszenia, organizatorzy 
życia kulturalnego w Gminie Kuryłówka.

Radni podjęli uchwałę przyjmująca „Strategię rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy Kuryłówka na lata 2019 -2029”, 
zapraszamy do zapoznania się ze strategią, która jest dostępna na 
naszej stronie internetowej.

Zostały przyjęte zmiany w budżecie dot. min. projektów, które 
przedstawię poniżej.

Modernizacja i doposażenie sali szkoleniowej w budynku remizy 
OSP w Kuryłówce.

Kontynuacja budowy wiaty dożynkowej przy remizie OSP 
w Kuryłówce wraz z wykonaniem szachów plenerowych.

Dotacja dla szkoły w Brzyskiej Woli z programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolość na realizację projektu pn. 
„Plaster Miodu”- ogród edukacyjno-sensoryczny.

Darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” na realizację 
projektu pt. „Rewitalizacja miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych” 
w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! Zostaną odnowione 
dwa nagrobki Janiny Przysiężniak oraz Stanisława Diakiewicza.

Została również zabezpieczona bieżnia na stadionie w Kuryłówce, 
prosimy o jej użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, tak aby bieżnia 
służyła nam jak najdłużej. 

Informujemy, iż 28 sierpnia 2019 r. udało się podpisać umowę na 
ważny dla naszej gminy projekt „Rozwój OZE - projekt parasolowy” 
przyznana kwota dofi nansowania to 8  015  406,90 zł z którego 
zostanie zamontowanych 817 instalacji w naszej gminie. Szczegóły 
dotyczące projektu będziemy przekazywać na bieżąco.

30 sierpnia został podpisany protokół przekazania placu budowy, 
odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Tarnawiec – 
Ożanna, prace mają zacząć się pod koniec września a termin 
zakończenia prac przewiduje się na 30 czerwca 2020 r.

W dniu 5 sierpnia został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuryłówce. Dyrektorem została 
Pani Janina Paja. Dziękujemy Panu Mironowi Czarnieckiemu za 
dotychczasową pracę a nowej Pani Dyrektor życzymy samych 
sukcesów na niwie szkolnej.

Zaczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 życzę, aby spełniały 
się wszystkie marzenia, aby stwarzana była możliwość rozwoju, 
osiągania sukcesów i zgłębiania wiedzy przez naszych uczniów, 
wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Opiekunom życzę cierpliwości 
i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz miłych 
przeżyć związanych z osiągnięciami swoich podopiecznych. 

Wójt Gminy Agnieszka Wyszyńska

Wydawca: URZĄD GMINY KURYŁÓWKA    www.kurylowka.pl 
                    

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymywanych artykułów.

Druk: Drukarnia „eMka”
          Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 787 71 09,    www.emka-drukarnia.pl

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

                    37-303 Kuryłówka 527, tel. 17 243 80 10, 17 783 55 32, faks: 17 242 92 03

 

   

   Skład: Marek Latawiec

Nakład: 600 egzemplarzy   
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Gmina Kuryłówka realizuje projekt 
pn. „Modernizacja i doposażenie 

sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”-
Kwota całkowita zadania 33 295,00 zł , z czego dofi nansowanie ze 
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na kolumna. Zakupione zostaną dodatkowe krzesła, szafy, wieszaki 
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nież w ramach pracy własnej mieszkańców demontaż istniejącej, 
zużytej podłogi, położenie nowych paneli wraz z wykończeniem 
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Za nami kolejny kwartał 2019 r.
podczas którego odbyły się dwie sesje. 22 sierpnia odbyła się IX sesja 
nadzwyczajna podczas, której została podjęta uchwała dotycząca 
udzielenia pomocy � nansowej Samorządowi Powiatu Leżajskiego 
na realizację zadania publicznego tj. drogę 1250R Kuryłówka – 
Tarnawiec – Ożanna w kwocie 2 580 000 zł. 9 września odbyła się 
kolejna X już sesja tej kadencji, podczas, której podjęto uchwały 
dotyczące oświaty min.: utworzenia punktu przedszkolnego 
w Kuryłówce oraz zakończenia działalności Gimnazjum w 
Dąbrowicy. 

Ważną podjętą uchwałą była uchwała dot. zmian w załączniku 
„Program usuwania azbestu…”, gdyż gmina złożyła wniosek na 
pozyskanie środków w tym zakresie i taką pomoc otrzymała 
w kwocie 28 985 zł. Uaktualnione wnioski są niezbędne aby uzyskać 
pomoc.

Podjęto uchwałę dot. zmiany terminu zgłaszania osób za osiągnięcia 
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osoby, które mogą zgłaszać to m.in. stowarzyszenia, organizatorzy 
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„Plaster Miodu”- ogród edukacyjno-sensoryczny.
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projektu pt. „Rewitalizacja miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych” 
w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! Zostaną odnowione 
dwa nagrobki Janiny Przysiężniak oraz Stanisława Diakiewicza.

Została również zabezpieczona bieżnia na stadionie w Kuryłówce, 
prosimy o jej użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, tak aby bieżnia 
służyła nam jak najdłużej. 

Informujemy, iż 28 sierpnia 2019 r. udało się podpisać umowę na 
ważny dla naszej gminy projekt „Rozwój OZE - projekt parasolowy” 
przyznana kwota dofi nansowania to 8  015  406,90 zł z którego 
zostanie zamontowanych 817 instalacji w naszej gminie. Szczegóły 
dotyczące projektu będziemy przekazywać na bieżąco.

30 sierpnia został podpisany protokół przekazania placu budowy, 
odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Tarnawiec – 
Ożanna, prace mają zacząć się pod koniec września a termin 
zakończenia prac przewiduje się na 30 czerwca 2020 r.

W dniu 5 sierpnia został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuryłówce. Dyrektorem została 
Pani Janina Paja. Dziękujemy Panu Mironowi Czarnieckiemu za 
dotychczasową pracę a nowej Pani Dyrektor życzymy samych 
sukcesów na niwie szkolnej.

Zaczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 życzę, aby spełniały 
się wszystkie marzenia, aby stwarzana była możliwość rozwoju, 
osiągania sukcesów i zgłębiania wiedzy przez naszych uczniów, 
wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Opiekunom życzę cierpliwości 
i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz miłych 
przeżyć związanych z osiągnięciami swoich podopiecznych. 

Wójt Gminy Agnieszka Wyszyńska
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W ramach programu roz-
woju małej infrastruk-

tury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokolenio-
wym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

edycja 2019 r. Gmina Kuryłówka pozyskała 

dofi nansowanie na budowę otwartej strefy 
aktywności w miejscowości Brzyska Wola. 
W ramach realizacji projektu powstał plac 
zabaw o charakterze  sprawnościowym  dla 
dzieci, siłownia zewnętrzna oraz strefa re-
laksu, w ramach której zamontowany zo-
stał betonowy stół do tenisa oraz stół do 
gry w  szachy i chińczyka.. Cały teren stre-
fy aktywności został ogrodzony w celu za-
pewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa 
użytkowników, jak również zabezpieczenia 
przed zniszczeniem i dewastacją urządzeń. 

Dzięki realizacji projektu powstała ogólno-
dostępna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa 
aktywności dla osób w różnym wieku, za-
chęcająca do spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 

Całkowita wartość inwestycji 110 000,00 zł, 

Kwota dofi nansowania ze środków FRKF: 
50 000,00 zł 

Informacja o projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie 
Kuryłówka

W dniu 28 sierpnia br. Gmina Kuryłówka podpisała umowę na realizację projektu pn. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na 
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka”, dzięki czemu na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 817 instalacji. OZE

W ramach projektu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych 
kotłów węglowych (głównie zasypowych) na nowoczesne, ekologiczne automatyczne kotły na pellet (biomasa). Planuje się, iż w wyniku 
realizacji projektu, w terminie do końca lipca 2021r. zamontowanych zostanie:
- 256 instalacji fotowoltaicznych (PV),
- 502 instalacji solarnych,
- 47 kotłów na biomasę,
- 11 pomp ciepła.

Na realizacje tego zadania gminie przyznane zostało dofi nasowanie w kwocie 8 015 406,90 złObecnie trwają prace związane z 
przygotowaniem do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych instalacji.

W związku ze zgłaszanymi rezygnacjami udziału w projekcie, kolejnym etapem jego realizacji będzie ogłoszenie dodatkowego naboru 
dla mieszkańców, którzy nie przystąpili do projektu w pierwotnym terminie bądź są zainteresowani innym typem instalacji. Zgłoszenia 
te tra� ą na tzw. listę rezerwową, co umożliwi przystąpienie do projektu w razie pojawienia się wolnej instalacji. O rozpoczęciu naboru 
poinformujemy w terminie późniejszym.

Informujemy, iż na dzień opublikowania tego artykułu, są jeszcze wolne instalacje związane z montażem kotłów na biomasę (kotły na 
pellet bez możliwości spalania drewna i węgla). W związku z tym, w trybie pilnym, prosimy zainteresowanych tym typem instalacji o 
kontakt z Urzędem Gminy w Kuryłówce pok. nr 19 lub telefonicznie 17 243 80 10 wew. 136. 

Projekt dofi nasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, 
Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
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Całkowita kwota zadania wyniosła 24 000,00 zł, z czego 
dofi nansowanie ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wynosi 10 000,00 zł. 

W ramach projektu  utwardzono teren wiaty dożynko-
wej kostką betonową, jak również wykonano pole do gry 
w szachy, oraz zakupiono fi gury szachowe. Realizacja 
projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności 
wsi, 

oraz powstania miejsca w sołectwie Kuryłówka, które 

będzie zachęcać do spędzania  czasu na świeżym powie-
trzu, korzystając z bogatej oferty rekreacyjnej dla osób 
w różnym wieku i z różnymi upodobaniami. Promocja 
projektu odbyła się podczas wydarzenia kulturalnego 
Zakończenie wakacji, jak również podczas Dożynek 
Gminnych w Kuryłówce.  

  Gmina Kuryłówka zakończyła reali-
zację projektu pn. „Kontynuacja budowy 
wiaty dożynkowej przy remizie OSP w Kuryłówce wraz 
z wykonaniem szachów plenerowych” w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
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 W 1772 roku Austria zagarnęła 
wielkie połacie południowego terytorium 
Rzeczypospolitej o łącznej pow. 83 tys.km2 

i liczbie ludności sięgającej 2,7 miliona. 
Ziemie te były słabo zaludnione, a poziomem 
gospodarczym wyraźnie odstawały od 
rdzennych terytoriów. Cesarzowa Maria 
Teresa zezwoliła na kolonizację Królestwa 
Galicji i Lodomerii (nazwa potoczna Galicja) 
wydając patent 1 października 1774 r. Akt 
faworyzował kupców i rzemieślników. 
Tym, którzy własnym sumptem mogli 
wznieść domostwa dawał większy okres 
wolnizny od danin na rzecz skarbu państwa. 
Fachowcom wyznania katolickiego zezwalał 
na osiedlenie się w każdym mieście. Dla 
protestantów wyznaczono miasta: Brody, 
Jarosław, Kazimierz, Lwów, Zaleszczyki 
i Zamość. Akcja osadnicza nie miała 

charakteru masowego.

 Po śmierci cesarzowej, następca 
tronu Józef II wydał 17 września 1781 
r. patent, który szeroko otworzył drzwi 
dla osadników-rolników bez względu na 
wyznawaną wiarę. Od tej chwili ruszyła 
akcja werbunkowa poprzedzona szeroką 
akcją informacyjną. Rzesze przyszłych 
osadników z rożnych zakątków monarchii 
kierowało się do Wiednia, gdzie rezydował 
specjalnie ustanowiony dla kolonistów 
urzędnik. Wydawał on paszporty podróżne. 
Dokumenty określały: ilość członków 
rodziny, służby, marszrutę grupy i miejsce 
docelowe osiedlenia. Wobec ogromnej 
liczby zainteresowanych osiedleniem 
się w Galicji, cesarz wydał kolejne akty 
mające ograniczyć emigrację. Temu służyło 
wprowadzenie statusu majątkowego. 
Zamożniejszym osadnikom (grupa 
uprzywilejowana ) zezwolono na wyjazd 
na własny koszt. Ponadto korzystali 
z przywileju szybszej lokalizacji, otrzymywali 
więcej gruntów, budowano dla nich większe 
zabudowania, a co za tym idzie otrzymywali 
większą ilość bydła. Biedniejsi  korzystali 
z mniejszych przywilejów. Obok tych 
dwóch grup społecznych istniała trzecia 
tj. kolonistów, którzy wędrowali do swych 
krewnych, już osiadłych w koloniach. 
Byli też i tacy, którzy decydowali się na 
emigrację w „poszukiwaniu szczęścia”- 
swoistego „Eldorado” jakim wg nich była 
Galicja. Bowiem, nigdzie indziej nie było 
tak tanio jak tu. Dobrego konia lub wołu 
można było nabyć za 13-15 złotych reńskich 
(złr), krowa kosztowała 7-10 złr, świnia 5złr, 
wóz można było nabyć za 8 złr, a pług za 6 
złr (ceny uśrednione). Kolonie niemieckie 
zaczęły powstawać między innymi w okolicy: 
Mielca, Kolbuszowej, Niska, Lubaczowa 

i Leżajska . 

 Do dóbr w powiecie łańcuckim 
koloniści przybyli w latach 1783-1786. Zostali 
osadzeni w Kenigsberg (Wola Zarzycka) 
11 rodzin w ilości 36 osób, Hirchbach (Jelna) 
7 rodzin i 33 osoby, Giellarshaf (Giedlarowa) 

17 rodzin i Dornbach. 

 Do Dornbach położonego obok 
Tarnawca przybyło 20 rodzin w ilości 72 
osób. Tylko dwie rodziny należały do grupy 
uprzywilejowanej. Na miejscu okazało 
się, że zabudowań, które im obiecano 
nie ma. Koloniści musieli znaleźć sobie 
tymczasowe pomieszczenia. Było to bardzo 
trudne, bowiem galicyjski chłop mający 
liczną rodzinę mieszkał w jednoizbowej 
kurnej chacie. Choćby z tego powodu 
dokwaterowanie rodziny kolonisty nie 
było możliwe. Mieszkali zatem w stajniach 
wraz ze zwierzętami. Jest możliwe, że 
umieszczono ich w opuszczonym pałacu, 
a ściślej w ofi cynach pałacowych; stajni 
i wozowni. W tych warunkach oczekiwali 
aż ekipy budowlane zbudują dla nich 
budynki, a inżynierowie wytyczą nadziały 
ziemi. Warunki w jakich zmuszeni byli 
wyczekiwać spowodowały szerzenie się 
chorób zakaźnych, które zbierały śmiertelne 

żniwo. Rząd próbował przeciwdziałać tym 
zjawiskom. Zapewniono pomoc służby 
sanitarnej oraz akuszerek dla kobiet 
w ciąży. Mimo podjętych działań 

śmiertelność wśród kolonistów była duża 

 Gdy koloniści oczekiwali na swoje 
kwatery służby rządowe przystępowały 
jednocześnie do budowy zagród jak 
i tyczenia przyszłych działek. W każdej 
koloni prace budowlane nadzorował 
dozorca budowlany, który doglądał 
robotników i składał zapotrzebowanie 
na niezbędne materiały. Przyszły wygląd 

kolonii niemieckich starannie opisano. 
Pod zabudowę przeznaczano grunt niskiej 
wartości. Prace planistyczne rozpoczynano 
od wytyczenia szerokiej prostej ulicy. Po 
obu jej stronach były rowy które obsadzano 
drzewami. Domy stawiano po obu stronach 
drogi zwrócone do niej szczytami. Odległość 
między sąsiednimi domami wynosiła 
10 sążni tj.18,966 m, zaś stodoły stawiano 
w odległości 15 sążni od budynków 
mieszkalnych. W większych koloniach 
budowano ulice poprzeczne, a wszystko 
po to, aby mieszkaniec nie tracił zbyt dużo 
czasu na dojście do centrum wsi i aby nie 
miał za daleko wyganiać bydła na pastwisko 
gminne. Wielkość domu uzależniona była 
od zamożności rodziny. Koloniści o tym 
samym statusie zamożności posiadali takie 
same domy. W Dornbach stawiano je 
z drewna. W drugiej poł. XIX wieku zaczęto 
stawiać budynki murowane, otynkowane 
(zdj.jw.). Dom składał się z wielkiej izby 
mieszkalnej, z reguły dzielonej na większy 
i mniejszy (sypialniany) pokój, sieni wraz 
z kuchnią, komory i komórki, którą często 
zamieniano na izbę dla dziadków. Budynki 
mieszkalne stawiano wraz ze stajnią na 
6 do 8 stanowisk dla zwierząt. Wzorcowy 

dom miał 10 sążni długości i 4 szerokości. 
Stodoły zaś 7 sążni długości i 4 szerokości. 
To co wyróżniało domy kolonistów to komin. 
Obowiązkowo musiał go posiadać każdy 
dom. Nowością były studnie. Sytuowano 
je przy skrzyżowaniach dróg w centrum 
koloni. Pełny obraz zagród dopełniały sady 
i ogrody warzywne zakładane przy każdym 
domu. Równolegle były prowadzone prace 
inżynieryjne mające na celu parcelacje 
gruntów. Dla Dornbach wydzielono grunty 
o powierzchni 672 morgi i 171 sążni. 
Nadział ziemi jaką otrzymywali koloniści 
wynosił około 15 morg, a  uprzywilejowani 

Dornbach, kolonia józefi ńska - przyczynek do historii
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otrzymywali do 30 morg (1 morga- 5755 m2). 
Kolonistom dawano bezpłatnie niezbędne 
narzędzia i przybory rolnicze: wóz, pług, 
bronę i uprząż dla konia, a ponadto sierpy, 
widły, kosy itp. Prócz tego otrzymywał 
za darmo zwierzęta: dwa konie, dwie 
krowy i świnię. Zamożniejsi dodatkowo 
dwa zwierzęta pociągowe. Dbano także 
o rozwój hodowli. W tym celu dostarczano 
do kolonii ogiery, buhaje i klacze rozpłodowe. 
Zwierzęta trzymano w zagrodzie wójta, 
a dbali o nie wszyscy gospodarze. Kolonię 
wyposażono w sprzęt pożarowy: wiadra, 

drabiny i beczki na wodę. 

 Rząd zadbał o potrzeby duchowe 
kolonistów. Osadnicy przybywający do 
Galicji byli wyznawcami różnych religii. Do 
Dornbach przybyli katolicy w odróżnieniu 
od protestantów osiadłych w pozostałych 

koloniach w okolicy Leżajska. 

 W początkowym okresie 
mieszkańcy Dornbach, Tarnawca, Kuryłówki 
i nieliczni z Ożanny uczęszczali do kościoła 
farnego w Leżajsku. Było to uciążliwe ze 
względu na odległość. Ponadto regularne 
praktyki religijne utrudniała rzeka San, która 
często wylewała. Osadnicy postanowili 
to zmienić. Już od początku XIX wieku do 
kaplicy dworskiej w Tarnawcu, w niedzielę 
i święta przybywał kapłan, aby odprawić 
mszę. Do tej posługi oddelegowano 
księdza Leopolda Lewickiego (1779-1804-
1868), który biegle mówił po niemiecku. 
W 1812 roku erygowano z dotychczasowej 
parafi i leżajskiej samodzielną parafi ę 
w Tarnawcu, w skład której wchodziły 
wsie: Tarnawiec, Dornbach, Kuryłówka, 
Ożanna ponadto Brzyska Wola wraz z Wólką 
Łamaną (dotychczas należące do parafi i w 
Potoku Górnym) i Jastrzębiec ( należący 
do  parafi i Tarnogród). Łączna liczba 
parafi an wynosiła 2182 osoby. Ks. Leopold 
Lewicki został pełnoprawnym proboszczem 
dopiero po wygranym konkursie w dniu 
23 listopada 1823 roku z pensją roczną 
400 złr. Do pomocy w posłudze otrzymał 
wikariusza. Patent cesarski nakazywał 
w powstałych koloniach utworzenie 
szkół tzw. trywialnych. Zagwarantowano 
uposażenie dla nauczycieli w wysokości 100 
złr/rok. Nauczycielom przydzielono ziemię. 
Koloniści w odróżnieniu od swych sąsiadów 
byli piśmienni toteż doceniali wagę nauki 

młodego pokolenia. 

W 1807 roku obok Alt-
Dornbachu powstała nowa kolonia 
Neu –Dornbach, zasiedlona kolonistami 
nieuprzywilejowanymi. Nigdy nie 
osiągnęła takiego rozmachu jak osada 
pierwotna. W 1812 roku w obu koloniach 
zamieszkiwało 170 osób, w tym 19 osób 
w czterech domostwach w Neu-Dornbachu. 
Nowy rozdział w historii ziemi leżajskiej 
rozpoczyna patent cesarski z 16 czerwca 

1811 roku, który zezwalał na sprzedaż ziem 
dotychczas należących do skarbu państwa 
w ręce prywatne. Dobra leżajskie (miasto 
Leżajsk i 28 wsi) w 1819 roku nabywa 
w drodze licytacji hrabia Wojciech Mier. 
Nowy właściciel dla potrzeb inwentarza 
dokonuje spisu poddanych. W Dornbach 
zamieszkują wówczas 34 rodziny kolonistów. 
Łączna powierzchni gruntów wynosi 820 

morg. 

W 1831 roku w zaborze rosyjskim 
wybucha powstanie listopadowe. Walczące 
wojska przynoszą na ten teren pandemię 
zakaźnej cholery. Choroba dotknęła 
hr. Wojciecha Miera. Po jego śmierci dobra 
leżajskie nabywa hr. Alfred Potocki z Łańcuta. 
W Dornbachu wprowadzono bezwzględny 
zakaz opuszczania wsi. Na pamiątkę tamtych 
ciężkich dni, na skrzyżowaniu dróg w środku 
wsi koloniści stawiają krzyż tzw. choleryczny. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w Galicji było 
zniesienie poddaństwa chłopów w 1848 
roku. Chłopi otrzymali wolność osobistą, 
ale tylko nieliczni otrzymali ziemię. 
Wszechobecna bieda zmusza mieszkańców 
do szukania lepszego bytu między innymi 
za oceanem. Zjawisko emigracji staje się 

powszechne pod koniec XIX wieku.

W 1853 roku kataster do celów 
podatkowych utworzony dla Alt i Neu 
Dornbach zawierał 47 pozycji. Dotyczył 
913 morg i 459 sążni. Mapa, która 
stanowi integralną część katastru daje 
pogląd na ówczesny wygląd wsi. Po 
prawej stronie ulicy, patrząc w kierunku 
Ożanny znajdowały się place od 1-18 
odpowiadające numerom domów od 34 
do 18. Po lewej stronie analogicznie plac nr 
36 odpowiadał nr domu 1, a kończył się na 
placu nr 19, na którym znajdował się dom 
oznaczony nr 17. Wyjątek po tej stronie 
stanowił plac nr 25 wydzielony z większej 
posesji, na którym stanął dom o nr 42. 
W Alt-Dornbach znajdowały się jeszcze: 
szkoła, której nadano nr 35, Gminie nadano 
nr 36. Po drugiej stronie drogi (na zakręcie) 
stały domy o nr 43 i 44. Na terenie Neu-
Dornbach domy nosiły numery od 37do 40, 
a plac położny bliżej kościoła (późniejsza 
Kahlówka) nosił nr 41. Wydaje się, że 
numery budynków nadawano w kolejności 
ich powstawania. Liczba gospodarstw 
w koloniach niemieckich z reguły była stała, 
bo całe gospodarstwa dziedziczył najstarszy 
syn lub córka. Były to swego rodzaju 
majoraty, a młodsze rodzeństwo spłacano 
„zmuszając do opuszczenia rodowego 
gniazda”. Rodzice, zaś gdy osiągnęli 
wiek starczy mieli zapewnione „dożycie”. 
W zasadzie kolonie niemieckie były 
samowystarczalne tzn. gospodarze prócz 
uprawy ziemi wykonywali inne zawody. 
Byli wśród nich: kowale, stolarze, rymarze, 
szewcy itp. W każdej zagrodzie były 
przybory tkackie, na których gospodynie 

tkały płótna na odzienie. W końcu XIX 
wieku w bogatszych domach kupowano 
maszyny do szycia. Gospodarze nawozili 
grunty obornikiem, przez co ziemia była 
bardziej wydajna. Uprawiano różne zboża. 
Sadzono buraki, ziemniaki i inne rośliny 
pastewne. Z mleka wyrabiano masło i sery. 
Lepsza uprawa i kultura gospodarowania 
ziemią zapewniała im wyższe plony, a co za 

tym idzie wyższe dochody. 

W 1855 r ponownie była epidemia 
cholery. W Kuryłówce zmarło wówczas 31 
osób, a w 1873 r. zmarło 40 osób. Zaraza 
szczęśliwie ominęła Dornbach. Zapewne 
nie bez przyczyny samych kolonistów, 
którzy podjęli środki zapobiegawcze 
i odpowiednią kwarantannę. Wdzięczni po 
tych wydarzeniach, na skraju wsi stawiają 
kapliczkę (znajduje się naprzeciwko szkoły).

 W 1866 roku Galicja otrzymała 
autonomię. Językiem urzędowym 
w administracji i sądownictwie został 
język polski. Wprowadzono nowy podział 
administracyjny, utworzono gminny 
jednostkowe, za które uznano każdą wieś. 
Gmina Dornbach graniczyła z Gminą 

Ożanna i Kuryłówka. 

 Gmina Dornbach liczyła 38 
domów i 292 mieszkańców. We wsi działała 
szkoła fi lialna oraz kasa pożyczkowo-
oszczędnościowa. Mieszkańcy uprawiali 618 
morg gruntów ornych, 92 morgi ogrodów 

i łąk, 89 morg pastwisk i 24 morgi lasu. 

 W sąsiedniej Gminie Ożanna 
mieszkało 560 osób, w tym 515 
grekokatolików i 45 katolików. We wsi 
działała gminna kasa oszczędnościowo-
pożyczkowa. Mieszkańcy wsi uprawiali 
1 064 morgi gruntów ornych, 165 morg łąk, 

321 morg pastwisk oraz 363 morgi lasu. 

 Natomiast  w Gminie Kuryłówka 
z przysiółkiem Tarnawiec mieszkało 1602 
osoby, z czego 1248 w Kuryłówce i 355 
w Tarnawcu. Wg wyznania w Kuryłówce 
było 761 katolików, 466 grekokatolików 
i 21 żydów, zaś w Tarnawcu 319 katolików, 
28 grekokatolików, 2 żydów i 6 innych. 
Mieszkańcy gminy uprawiali 1714 morg roli, 
272 morg łąk i ogrodów, 645 morg pastwisk 
i 264 morgi lasu w Kuryłówce i Ożannie 
znajdowały się cerkwie drewniane, zaś 
w Tarnawcu murowany kościół (Opisy gmin 

dot.1890 roku).

Cdn.
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Był taki wrzesień …
 
Po Mszy Św.  dyrektor  Andrzej 
Domagała  powitał bardzo 
serdecznie wszystkich zebranych 

w sali gimnastycznej szkoły. 
Nawiązując do 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
dyrektor poprosił o uczczenie 
minutą ciszy poległych w walce 
o wolność ojczyzny.  Uczniowie 
klas IV-VIII (Julia Masełek, Paulina 
Masełek, Tomek Wnuk, Anna 
Jachimowicz, Dominika Socha,  
Zuzanna Wnuk, Julia Staroń, 
Zuzanna Piotrowska i Marcin 
Masełek) zaprezentowali ciekawą 
część artystyczną. W wymownych 
słowach wierszy i pieśni 
patriotycznych przedstawiona 
została ogromna  tragedia 
ludzkości owładniętej wojną oraz 
bohaterska walka o odzyskanie 
wolności.  

 Nad całością  uroczystości 
czuwali nauczyciele: Beata 
Kamińska, Helena Stepaniak, 
Damian Kubrak, których przy 

wykonaniu scenogra�ii wspierał 
Pan dyrektor oraz  Panie: Maria 
Budzyńska i Katarzyna Gruca. 

Po części artystycznej  zostali 
zaprezentowani wychowawcy 
klas oraz pozostali nauczyciele.  
Na zakończenie dyrektor szkoły 
wyraził nadzieję na bardzo 
dobrą współpracę z rodzicami 
oraz  przekazał wiele ważnych 
informacji w tym dotyczących 

remontów, które miały miejsce 
podczas wakacji. Dzięki wsparciu 
Pani Wójt Agnieszki Wyszyńskiej  

wyremontowano klatkę schodową 
oraz   odnowiono salę lekcyjną 
klasy I. Natomiast dyrektor szkoły 
pozyskał meble do klasopracowni 
oraz laptopy i komputery, za co 
cała społeczność szkolna składa 
serdeczne podziękowania. 

B.K.  i H.S.

2 września  2019r. o godz. 8.00 w kościele para�ialnym w Brzyskiej Woli odbyła 
się uroczysta Msza Św. celebrowana przez księdza proboszcza Henryka Skałubę. 
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Uzieleni  
          ubogaceni w wiedzę 

o ziołach
Wrzesień to początek roku szkolnego, ale też pierwsze naoczne działania we wsi Brzyska Wola (powiat leżaj-
ski) w ramach projektu Plaster miodu. Rozpoczęły się bowiem warsztaty terenowe przygotowujące uczestni-
ków do realizacji zadania – założenia ogrodu edukacyjno-sensorycznego przyjaznego ludziom i pszczołom.

W słoneczny poranek, ochoczo, 
bo w towarzystwie zielarza- fi toterapeu-
ty i pasjonata zdrowego stylu życia, grupa 
uczniów wyemigrowała z murów szkoły na 
otwartą przestrzeń łąki. Osobiste spotkania 
z roślinami, budowanie z nimi więzi, po-
znawanie ich botaniki było głównym celem 
wyprawy. Łąki, po których stąpali stanowiły 
żywe, doskonale wyposażone laboratorium 
zielarskie - miejsce, gdzie ciągle odkrywa-
li tajemnice roślin, ich właściwości, smak, 

zapach. 

Pan Mateusz Pęcak dzielił się z 
uczestnikami warsztatów radością płynącą 
z pracy zielarza. Pokazywał w jaki sposób 
rozpoznawać, doradzał kiedy zbierać, gdzie 
suszyć i przechowywać rośliny lecznicze. 
Opowiadał jak sporządzić ziołowe reme-
dium na różne dolegliwości, napary i odwa-
ry, a opowiadając o roślinach zarażał swoją 
pasją i miłością do ziołolecznictwa, do życia 

w zgodzie z naturą. 

Na pytanie: Czego nauczyłaś się 
podczas warsztatów? Szczupła dziewczyn-
ka z wypiekami na twarzy opowiada: Wiem 
już jak wygląda: krwawnik, dziurawiec czy 
nawłoć kanadyjska. Nauczyłam się odróżnić 
mniszka lekarskiego od mlecza, babkę zwy-

czajną od lancetowatej…

Wspólne eksperymenty i zabawa 
pozwoliły nam odpowiedzieć sobie na py-
tanie: O  czym szumią zioła? oraz stanowiły 
prawdziwą ucztę dla duszy i ciała. – dodała 

jej koleżanka.

Niestety pozostajemy w niedosy-
cie... warsztaty stanowczo za szybko się 
skończyły. – spuentowała uczennica klasy 

VIII.

Piesze wędrówki mają rozliczne 
zalety. Nie tylko dotykamy stopami ziemi, 
obmywamy je w porannej rosie, rozkoszu-
jemy się zapachem, co samo w sobie jest 
niebywałą przyjemnością, ale i mamy oka-
zję spotkać na swej drodze mnóstwo pospo-
litych roślin o niezwykłych właściwościach, 
o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. 

Aż do dziś…

Warsztaty Zielskie życie 
(zielskiezycie.blogspot.com) prze-
prowadzone dzięki dofi nansowa-
niu z Programu Działaj Lokalnie 
IX Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju i Filantropii w 

Polsce. 

Edyta Kusa
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W  p i ą t k o w y  p o r a n e k  w  S z k o l e 
Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego 
w Brzyskiej Woli najważniejsze było słowo. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie 
para prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie, 
dlatego też w klimatycznej scenerii, otoczeni „przedmiotami 
z duszą”, zgromadzili się przedstawicie szkół z Brzyskiej Woli, 

Dąbrowicy i Kuryłówki, Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, 
zaproszeni goście: pani wójt Agnieszka Wyszyńska, lokalni radni 
w osobach: Arkadiusz Hacia i Arkadiusz Piotrowski, dyrektorzy 
wyżej wymienionych jednostek: panie Jadwiga Stopyra i Janina 
Paja, pan Leszek Połeć oraz uczniowie, aby razem odkrywać piękno 

i aktualność nowel. Nowel, które reprezentują różne epoki i style, ale 
łączy je wspólny mianownik: „polskość w połączeniu z treściami 
uniwersalnymi, refl eksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich 
zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, 

N  ph.:Warto(ść) być Polakiem
arodowe Czytanie
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która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. 
(…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że 
w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że 

nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii” – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej 
Duda.

Akcja  Narodowego Czytania ,  przede wszystkim 
popularyzuje czytelnictwo, ale niezmiennie udowadnia, że bogactwo 
i piękno literatury, ma wielką moc, aby jednoczyć miłośników 
polskiej nowelistyki wokół wspólnych wartości. Podczas tegorocznej 
gminnej akcji przeczytaliśmy pięć z ośmiu zaproponowanych lektur, 
były to: „Dobra pani”, „Katarynka”, „Dym”, „Orka” oraz „Rozdziobią 
nas kruki i wrony”. Ta klasyka w wyjątkowy sposób przekazana 
słuchaczom (czytanie z podziałem na role, w tle nastrojowa 
muzyka, skoczne dźwięki katarynki), przyjemna i refleksyjna w 
odbiorze, w wielu przypadkach była przypomnieniem i utrwaleniem 
w pamięci lektur szkolnych, ale też poznaniem pozycji książkowych 
niepoznanych do ówczesnego dnia.

Barwa 8. Narodowego Czytania, to wycinek dziejów 
Polski w krótki formach prozatorskich. Pierwsza z nich - „Sawa” 
Henryka Rzewuskiego to rok 1841, a więc jeszcze przed powstaniem 
styczniowym, ostatnia – „Mój ojciec wstępuje do strażaków” 

Brunona Schulza – 1935 r. Ponad stuletnia historia naszego 
narodu zapisana na kartach nowel jest drogą do niepodległości 
i życiem w wolnej Polsce. Na przestrzeni tych lat zmienia się 

język, potrzeby, mentalność Polaków, spojrzenie na świat, ale 
wartości jak: patriotyzm, miłość, współczucie, pozostają stałe. Te 
zależności, zmiany i stałe mogliśmy dostrzec za sprawą lektorów: 
naszej młodzieży, pań i panów, którzy z uwagi na swój talent zostali 
wyłonieni do czytania, bo rzeczywiście to wszystko odbyło się 
profesjonalnie. 

Słuchacze po zakończeniu akcji dzielili się wrażeniami, 

wychodzi l i  ubogaceni  i  zbudowani,  wychwalal i  oprawę 
przedsięwzięcia i prosili o więcej takich tematycznych lekcji historii, 
kultury i języka polskiego. Na podsumowanie uczestnicy przybijali 
na przyniesionych egzemplarzach nowel pamiątkowe pieczątki, 
„częstowali się cytatem na drogę” pochodzącym z wybranych lektur 
oraz otrzymywali oryginalne zakładki do książek, przygotowane 
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci 
w Kuryłówce.
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Kiedy? 
W sobotni poranek (21 września 2019 r.), 
zamiast wylegiwać się w łóżkach, stawili 
się przed Szkołą Podstawową im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli. 

Kto? 
„Siedmiu wspaniałych”, aktywnych 
rodziców, w osobach: Waldemar Ćwikła, 
Andrzej Femiak, Stanisław Gorący, 
Paweł Jaśkiewicz, Jan Kusy, Ryszard 
Staroń, Andrzej Winiarski oraz dwóch 
pracowników placówki: Damian Kubrak, 
Krzysztof Majcher! 

Po co? 
Aby wyzwalać społeczną energię 

i spełniać marzenia o edukacyjno-
sensorycznym ogrodzie przyjaznym 
ludziom i pszczołom „Plaster miodu”! 

Odpowiedzieli na nasz apel 
i stworzyli zespół napędzanych pasją, 
entuzjastycznie nastawionych do życia 
mężczyzn, których można rozpoznać po 
szerokim uśmiechu. Emanowali dużą 
dawką optymizmu, który jest zaraźliwy. 

Po dniu dzisiejszym możemy 
powiedzieć, że ich specjalnością 
jest urządzanie ogrodów. Doradzają, 
projektują i działają, spełniając 
oczekiwania dzieci. Specjalnie dla nich 
stworzyli unikatową koncepcję ogrodu, 
w oparciu o ich sugestie i potrzeby. Prace 
ogrodowe opierały się na profesjonalnym 
sprzęcie (tu serdeczne podziękowania 
składamy panu: Pawłowi Jandzie, 

Karolowi Koperdzie i Andrzejowi 
Winiarskiemu za wypożyczenie 
potrzebnego sprzętu), doświadczeniu, 
umiejętnościach i miłości do natury. Ci 
aktywni tatusiowie wiedzą, jak tworzyć 
klimatyczne, bajkowe, niepowtarzalne 
klomby i ścieżki, które będą zachwycać 
pięknem o każdej porze roku. 

Wszystkim panom dziękujemy za 
pracowitość i zaangażowanie, a panu 
Janowi Kusemu za przekazanie piasku.

Projekt do�inansowany 
z Programu Działaj Lokalnie IX Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
i Filantropii w Polsce.

GAT

Ogrodowe kreacje
 z kostką w tle
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Czas   rozpocząć  nowy  rok  szkolny
W poniedziałek, 2 września w całej 

Polsce rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. 
Zakończył się czas wypoczynku, słonecz-
nych, leniwych dni, wakacyjnych przygód 
i podróży. W pierwszy poranek roku szkol-
nego nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele 
spotkali się na eucharystii w kościele pw. 
Św. Michała w Dąbrowicy. Podczas mszy 
świętej ks. Piotr Piechuta w pięknych sło-
wach uświadomił całej społeczności szkol-
nej, że każdy z nas, bez względu na to czy 
jest uczniem, nauczycielem, czy rodzicem 

pełni ważną funkcję w procesie edukacji. 
Po uroczystej mszy świętej wszyscy udali 
się do auli szkolnej. Pani dyrektor Jadwi-
ga Stopyra powitała uczniów, rodziców i 
nauczycieli, życząc wszystkim owocnego 
roku szkolnego, cierpliwości i wytrwałości 
w dążeniu do celu. Dzień 1 września 2019 
roku, to nie tylko czas powrotu do szkoły, 
ale także 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Aby uczcić pamięć o tym waż-
nym i tragicznym wydarzeniu, nasi ucznio-
wie pod opieką pań Justyny Serafi n i Elż-

biety Darni, przygotowali krótką akademię. 
Na koniec cała społeczność szkolna uczciła 
pamięć o wszystkich ofi arach wojny minutą 
ciszy. Po uroczystym apelu uczniowie wraz 
z wychowawcami udali się do swoich klas, 
by wspólnie powspominać wakacyjne chwi-
le i zapoznać się ze szkolnymi planami. 

J.S. 

w

W

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy
nagrodzeni w kampanii ZTU 2019
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 Bezpieczna droga – bezpieczne dzieci
 

Po wakacyjnej przerwie, jak każdego roku, policjanci prowadzą 
wzmożone działania kontrolno - prewencyjne wspierane dzia-

łaniami profi laktyczno – edukacyjnymi, których celem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz 
na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wycho-
wawczych.
W związku z tym, dzieci z oddziału przedszkolnego 5 i 6 latków oraz 
uczniowie klas I – III 12 września spotkali się z policjantami - dziel-
nicowymi Zespołu Dzielnicowych w Kuryłówce. Aspirant sztabowy 
Grzegorz Baj oraz młodszy aspirant Paweł Miś w przystępny sposób, 
w formie pogadanki, zapoznali zebranych z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w ruchu drogowym oraz zasadą ograniczonego za-
ufania w stosunku do obcych osób. Poruszony został także problem 
zachowania się w przypadku biegających bez opieki psów. Dzieci 
dowiedziały się, że nie tylko pieski, ale także kotki i inne zwierzę-
ta domowe nie mogą być wypuszczane poza posesję. Duży nacisk 
położony został na konieczność posiadania i stosowania przez pie-
szych ( nie tylko dzieci) znaków odblaskowych. Panowie policjanci 
cierpliwie i rzeczowo odpowiadali  na pytania dzieci, które głównie 

dotyczyły posiadania i użytkowania quada oraz roweru. Na zakoń-
czenie obiecali spotkanie z psem policyjnym Giną, którego dzieci 
znają z poprzedniego roku.

 

Serdecznie dziękujemy panom policjantom, że na nowy rok szkolny 
udzielili nam cennych wskazówek i przestróg dotyczących rozwagi 
i ostrożności.

 J.S.

 Szkoła Podstawowa w 
Dąbrowicy od lat aktywnie 
włącza się w akcję Narodowego 
Czytania organizowaną pod 
patronatem Prezydenta RP. 

Podstawowym celem tej ogólnopolskiej 
kampanii jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości 

o  polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. 9 września 2019r. 
w słoneczne popołudnie nauczyciele, 

uczniowie, przedstawiciele świetlicy 
środowiskowej na czele z panią Sylwią 
Dynowiec zebrali się w sali gimnastycznej, 
by przy dźwiękach etiud muzycznych 
znanych polskich kompozytorów na nowo 
odkryć piękno i aktualność Nowel polskich.
 Inauguracji Narodowego Czytania 
dokonała pani dyrektor Jadwiga Stopyra, 
która zachęcała zebranych do czytania 
i poznawania bogactwa polskiej literatury, 
a także zaprezentowała przesłanie 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
 Następnie miłośnicy ojczystego 
słowa przystąpili do odczytywania perełek 
nowelistyki polskiej z podziałem na role. Na 

początku głośnym echem wybrzmiała Orka 
Władysława Reymonta, epicka opowieść 
o chłopskiej rodzinie podczas wyniszczającej 
pracy w polu. Wkrótce na tle nostalgicznej 
muzyki popłynęły słowa mówiące 
o matczynej miłości pochodzące z noweli 
Dym Marii Konopnickiej. Na zakończenie 
przedstawiciele świetlicy, chcąc uświadomić 
słuchaczom jak ważna jest szlachetność 
i potrzeba pomagania innym, zaprezentowali 
Katarynkę Bolesława Prusa. 

 Wspólna akcja Narodowego 
Czytania dostarczyła wszystkim zebranym 
głębokich wzruszeń. Spotkaniu z polską 

nowelistyką towarzyszyła serdeczna, 
rodzinna atmosfera. Dzięki wspólnej 
lekturze młodzi ludzie uświadomili sobie, 
iż „w życiu - jak napisał prezydent RP 
Andrzej Duda - powinniśmy kierować się 
szlachetnością i solidarnością, że nie wolno 
nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, 
ani zapomnieć o naszej historii”.
 Na zakończenie dyrektor 
szkoły pani Jadwiga Stopyra dziękowała 
wszystkim uczestnikom za udział w tak 
ważnym przedsięwzięciu, zwracając uwagę 
na jego ogromną wartość edukacyjną 
i wychowawczą. Szkolną akcję Narodowego 
Czytania koordynowała polonistka pani 
Halina Kycia.

Wrażliwi na piękno słowa
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Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 Piękna pogoda, szum drzew, śpiew 
ptaków, radość i… świst kul, wybuchy 

bomb, wystrzały. Tak wyglądał 80 lat temu 
pierwszy września. W 1939 r. dzieci zamiast 

pójść do szkoły, z uśmiechem witać nowy 
rok nauki, czy cieszyć się ze spotkania 

z kolegami, zostały w domach. Często razem 
z rodzicami uciekały w nieznane, a bywało 
i tak, że patrzyły na cierpienie lub śmierć 

kogoś bliskiego, a nawet same umierały.   
I choć od tych strasznych dni minęło już 
80 lat, nie możemy zapomnieć, bo „Pamięć 

o przeszłości oznacza zaangażowanie 
w przyszłość” (Jan Paweł II).

W naszej szkole również uczciliśmy pamięć 
bohaterów II wojny światowej. Inauguracja 
roku szkolnego rozpoczęła się mszą św. 

o godz.800 w Kościele św. Józefa w 
Tarnawcu. Po mszy, uczniowie zgromadzili 
się na sali gimnastycznej naszej szkoły, aby 
w odświętny sposób przywitać nowy rok 
szkolny.

Uroczystość rozpoczęła p. Agnieszka 
Wyszyńska, Wójt Gminy Kuryłówka. 
W swoim wystąpieniu podziękowała za 
współpracę dotychczasowemu dyrektorowi 
p. Mironowi Czarnieckiemu i z-cy dyrektora 
p. Urszuli Zięzio. Równocześnie serdecznie 
przywitała nową dyrektor szkoły p. Janinę 

Paję. Pani Wójt życzyła również młodzieży 
wielu sukcesów i czerpania radości ze 
zdobywania wiedzy, a nauczycielom 
i pracownikom szkoły, owocnej pracy.

Część artystyczna w znacznej mierze 
została poświęcona 80.rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Jak zawsze, wzruszenie 
towarzyszyło pięknym piosenkom, 
wierszom i fi lmowi, który pokazał ogrom 
zniszczenia Warszawy.

W drugiej części w humorystyczny sposób 
młodzi artyści przypomnieli swoim kolegom 
i koleżankom zasady dobrego wychowania.

Akademię przygotowały panie: Małgorzata 
Kordas, Grażyna Marczak i Joanna Serkiz. 
Piękna dekoracja została wykonana pod 
kierunkiem p. Małgorzaty Sztyrak.

Joanna Serkiz

TAM, GDZIE PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z 
PRZYSZŁOŚCIĄ
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W miniony piątek, tj. 06.09.2019 
r. uczestniczyliśmy  w  drugim  już  
w Gminie Kuryłówka Narodowym 
Czytaniu. Przypomnijmy, w minionym 
roku to nasza szkoła gościła uczestników 
tej akcji. Tym razem gospodarzem 
spotkania miłośników literatury była Szkoła 
Podstawowa w Brzyskiej Woli. Tegoroczna 
odsłona Narodowego Czytania przebiegała 
pod hasłem „Warto(ść) być Polakiem”.  
W tym niezwykłym wydarzeniu 
uczestniczyły delegacje wszystkich szkół 
z terenu Gminy Kuryłówka, Gminna 
Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce. Przewodniczyła zaś 
pani Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka 
Wyszyńska. 

Podczas tegorocznej odsłony 
akcji Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania  Nowele polskie - 8 lektur na ósme 
Narodowe Czytanie.
Delegacja naszej szkoły  w składzie: pani 
dyrektor Janina Paja, panie Joanna Serkiz     
i Małgorzata Kordas oraz uczniowie: 
Aleksandra Dziechciarz, Wiktoria Borek, 
Mateusz Miś, Adam Pawelec, Przemysław 
Zagaja zaprezentowała fragmenty 
Katarynki Bolesława Prusa. W trakcie 
spotkania mogliśmy również odkrywać 
piękno                 i aktualność innych Nowel 
polskich , m.in. Dymu, Dobrej pani, Orki, 
Rozdzióbią nas kruki, wrony…, słuchając 
niezapomnianych fragmentów tych lektur 
             w wykonaniu uczestników akcji.

Pragnąc popularyzować 
czytelnictwo i wyjątkowość polskiej 
literatury, zorganizowaliśmy Narodowe 
Czytanie również w naszej szkole. 
Kilkanaście minut po ósmej przez radiowęzeł 
szkolny przypomnieliśmy  przesłanie Pana 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy zawarte 
w liście specjalnym i  odczytaliśmy znane 
wszystkim  fragmenty noweli Bolesława 
Prusa, przypominając wzruszającą historię  

niewidomej dziewczynki i pana Tomasza.
Pragniemy serdecznie podziękować 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli za zaproszenie i udział w tym jakże 

pięknym spotkaniu z literaturą polską.
                                                                                             Małgorzata 

Kordas

„Warto(ść) być Polakiem”,
czyli o naszym udziale 

w Narodowym Czytaniu 2019 
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W dniu 14 lipca na stadionie Złotsan w Kuryłówce odbył 
się X Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał im. 
Józefa Hajdasza, którego organizatorami byli: Tadeusz 
„ULI” Rauza, LKS Złotsan w Kuryłówce oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kuryłówce. W turnieju piłkarskim 
uczestniczyły drużyny oldboyów z terenu powiatu 
leżajskiego i gościnnie zespół z Nowojaworowska 
(Ukraina), który podobnie jak rok temu okazał się 
zwycięzcą. Kolejne miejsca zajęli: Sparta Leżajsk, 

Motozbyt Leżajsk, Powiat Leżajsk, LKS Brzyska Wola, 
LKS Złotsan Kuryłówka. 

Postać śp. Józefa (1967-2008) męża i ojca, zawodnika 
miejscowego klubu piłkarskiego i komendanta tzw. 
Turków jest przypominana za sprawą Tadeusza Rauzy 
i kolegów Józefa którzy corocznie podejmują trud 
organizacji memoriału.

 

X Jubileuszowy 
Międzynarodowy Memoriał 

im. Józefa Hajdasza
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Tegoroczne sportowe zmagania w Cieplicach 
odbyły się po raz siódmy, tradycyjnie 

do rywalizacji przystąpiły drużyny z dwóch 
sąsiadujących ze sobą gmin: Adamówka 
i Kuryłówka. Tym razem turniej rozgrywany był nieco 

późniejszych godzinach niż w latach poprzednich i była to dobra 
decyzja, ponieważ rywalizację śledziła spora grupa kibiców 
momentami reagująca bardzo żywiołowo. Po rozegraniu wszystkich 
meczów i podsumowaniu rozgrywek zwycięzcami drugi rok z rzędu 

zostali piłkarze reprezentujący sołectwo Dąbrowica, którzy w tym 
roku nie mieli sobie równych wygrywając wszystkie mecze. Kolejne 
miejsca zajęli: drugie piłkarze z Brzyskiej Woli, trzecie drużyna 

Adamówki, natomiast zawodnicy gospodarzy z Cieplic okazali 
się bardzo gościnni, grając na luzie i dużym spokoju dali 

przyjezdnym cieszyć się z miejsc na podium, sami zajmując miejsce 
czwarte.

Organizatorzy turnieju: Wójtowie Gmin Kuryłówka Agnieszka 
Wyszyńska oraz Adamówka Edward Jarmuziewicz, wspólnie 
z     Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kuryłówce reprezentowanym 
przez dyrektora Leszka Połcia 

podkreślili jak ważny jest to turniej, doceniając zaangażowanie 
drużyn, sportową postawę oraz ideę integracji gmin. Ponadto 
podziękowali licznej grupie kibiców za doping, sędziom Adrianowi 
Kyć oraz Grzegorzowi Staroń za czuwanie nad kulturą gry oraz 
przyznali nagrody indywidualne, które otrzymali: król strzelców 
Augustyn Konrad z Dąbrowicy, najlepszy bramkarz Kulka Paweł 
z Adamówki, najlepszy piłkarz Borek Zdzisław z Brzyskiej Woli 
oraz nagroda Fair Play za postawę na boisku oraz poza nim, którą 
otrzymał Siry Piotr z Cieplic. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy sukcesów w innych turniejach.

        
 goklp

27 lipca kolejny turniej
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Pierwszy zlot pojazdów różnych 
„KLAMOT 2019” za nami, można więc 
pokusić się na kilka zdań podsumowania 
i refl eksji. Pomysł zrodził się w mojej 

głowie gdzieś około połowy czerwca, 
a że Pizzeria Słoneczna California w latach 
poprzednich próbowała zarażać motoryzacją 
zarówno u siebie na placu oraz przez udział 
„niebieskiej strzały” w „Złombolu 2018”, 
poszedłem do „Łoldiego”, podzieliłem 
się swoimi spostrzeżeniami, pogadaliśmy 

i uznaliśmy, że spróbujemy...Mieliśmy wiele 
obaw i trzeba jasno powiedzieć - pierwszy 
zlot był robiony trochę „na żywioł”. Nie 
wiedzieliśmy skąd i ilu uczestników 
do nas przyjedzie, wiedzieliśmy, że 
plakat KLAMOTA został wielokrotnie 
udostępniony w mediach społecznościowych 
ok. 300 razy i miał ok. 20 tysięcy odsłon za 
co serdecznie dziękujemy, a do tego jeszcze 
promocja poprzez strony internetowe, to 
zapowiadało, że trochę nas będzie, ale aż 
tylu!!! Podczas imprezy były momenty gdy 
przy KLAMOTACH tworzyły się kolejki 
niczym za PRL-u, aby zobaczyć, dotknąć 
nie mówiąc już żeby chociaż na sekundę 
wsiąść i strzelić fotę, słowem tłok jak na 

Krupówkach. Organizacyjnie zapięliśmy 
wszystko na ostatni guzik... hmmm... dobra, 
no może na przedostatni, bo dzisiaj wiemy, 
że pewne rzeczy trzeba poprawić jeżeli 
chcemy, aby za rok była to równie dobra 
lub jeszcze lepsza impreza, bo po tym co 
wydarzyło się w piękną słoneczną niedzielę 
18 sierpnia br. nie ma żadnych wątpliwości 
„KLAMOT 2020” na pewno się odbędzie. 
Gdzie? Nad zalewem w Ożannie. Kiedy? 
Zobaczymy, pewnie w sierpniu.W tym 
miejscu w imieniu organizatorów chciałbym 
podziękować wszystkim miłośnikom 
motoryzacji i nie tylko za przyjazd 
i współtworzenie imprezy, jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem czym przyjechaliście, 
jak wielu jest pasjonatów starych motocykli, 
samochodów, był nawet Star, ciągnik 
rolniczy i trójkołowiec i rowery...eh gdyby 
tak jeszcze Syrenka, Warszawa, „Esiak”, 
Dzik i parę innych, no ale marzenia na razie 
odłóżmy. Na uwagę zasługuje również fakt, 

że sporą grupę tworzyli miłośnicy klamotów 
z naszej gminy. Tak się zastanawiałem, 
co ludzi ciągnie do tych KLAMOTÓW, 
wyjaśnił mi to jeden z uczestników „te 
pojazdy mają duszę, są wyjątkowe, kiedyś 
były pragnieniem i spełnieniem długo 
wyczekiwanych marzeń, a dzisiaj idziesz 
i po prostu kupujesz samochód w salonie, 
Ci co czują tą różnicę dzisiaj są tutaj nad 
zalewem w Ożannie”.Po podsumowaniu 
okazało się, że było 219 zarejestrowanych 
pojazdów. Najstarszym motocyklem okazał 
się Harley Davidson WLA 42 z 1943 r., 
a samochodem Opel Olympia z 1957 r., 
było też sporo młodych maszyn, przyjechał 
nimi m.in.: Leżajski Klub Motocyklowy 

Wehikuł, któremu dziękujemy za udział 
i prezentację.Dziękujemy również 
zespołom rockowym Rose Merry i Biegun 
Zachodni za super atmosferę, klimat 
koncertu i kawał dobrego energetycznego 
rocka.Specjalne podziękowania kierujemy 
do naszych sponsorów, bez waszego 
wsparcia fi nansowego, towarowego 
czy organizacyjnego KLAMOT byłby 
wydarzeniem trudniejszym do realizacji, 
dzięki wam mogliśmy wszystkim ugasić 
pragnienie, a także zapewnić wyżerkę. 
Sponsorami zlotu byli: Gospoda 
u Więcławów w Leżajsku, Zakład 

Usług Leśnych Robert Skiba, Elinsbud 
Kuryłówka, Admill Kolbuszowa Piotr 
Czerniecki, Inventor Caterig Imprezy, 
Motozbyt Leżajsk, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce, Pole 
Namiotowe Jerzy Sienkiewicz, TransTel 
Serwis, Warsztat Samochodowy Damian 
Kowal, LKS Złotsan Kuryłówka, Mir-
Trans Tarnawiec, MAAW Sport Leżajsk, 
SMAK Górno, Warsztat Samochodowy 
Jan Miś, Cichy oraz za patronat medialny 

MOVE 360 Fabryka Reklamy.Dziękujemy 
Aeroklubowi Rzeszowskiemu za pokaz 
skoków spadochronowych z lądowaniem 
nie tylko na gruncie, ale także niezwykle 
widowiskowym na wodzie. Dziękujemy 
strażakom z OSP: Dąbrowica, Kulno, 
Kuryłówka i Ożanna za zabezpieczenie 
imprezy pod względem pożarowym, 
porządkowym, czuwanie na drogach 

dojazdowych i parkingach oraz   

Pierwszy zlot pojazdów róznych 
„KLAMOT 2019”
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Kolejna wycieczka Orkiestry Dętej i Chóru Męskiego 
za nami, można więc w kilku zdaniach ją podsumować. 
Pierwsza i wydaje się najważniejsza sprawa to pogoda, 
w sobotę w Krakowie lało, dzisiaj leje, a my w niedzielę 
mieliśmy wielkie szczęście, chociaż jak zbliżaliśmy się do 
Krakowa było sporo obaw czy plan wycieczki zostanie 
zrealizowany.
Kopiec Kościuszki z pięknymi widokami, chociaż nie 
wszystko mogliśmy dojrzeć z powodu mgły to i tak było 
warto, Wawel z Katedrą, Dzwon Zygmunta i krypty też 
pozytywnie. Wydaje się, że pozostał niedosyt z powodu 
utrudnień na Rynku Starego Miasta , gdzie było niesa-
mowicie wąsko, ciasno i trzeba było skupić się przede 
wszystkim na tym, aby grupa się nie pogubiła.
Koncercik przy Smoku również uważam za fajną sprawę, 
chociaż na dużym zmęczeniu całodziennym spacerem, 
zrobiliśmy ok.11000 kroków, bardzo często góra - dół, 
no i hojność krakowskich turystów też taka sobie, San-
domierz zwyciężył. Dziękuję wszystkim za udział w wy-
cieczce, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Dziękuję 
również fi rmom, które wsparły wycieczkę fi nansowo po-
krywając część kosztów.

WYCIECZKA 
DO KRAKOWA 

nad bezpieczeństwem uczestników zlotu. 
Strażakom z OSP im. J. Szczęsnego w 
Kuryłówce za prezentację ratownictwa 
drogowego i wodnego. Nie mogę również 
zapomnieć o całej ekipie z Californi 
i ich kumplach, pracownikach GOK, GBP 
i UG w Kuryłówce, którzy pracowali 
od wczesnych godzin porannych do 
później nocy, aby wszystko odbyło się 
zgodnie z planem i „na poziomie”  – 
wielkie dzięki.  Kończąc odnoszę 
wrażenie, że była to SUPER IMPREZA, 
a sądząc po opiniach widzów i uczestników 
zlotu, jestem wręcz tego pewien. Złożyło 
się na to wiele czynników, wydaje się, że 
najważniejsze z nich to: dopisali uczestnicy 
zlotu, widzowie, mocna promocja 
wydarzenia przez Was wszystkich i chyba to 
co najważniejsze podczas plenerów, pogoda 
w myśl zasady „jest pogoda jest impreza – 

nie ma pogody nie ma imprezy”

 Leszek Połeć - dyrektor GOK
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DOŻYNKI GMINNE 2019
 Zgodnie z przyjętym zwyczajem 
w pierwszą niedzielę września 
w Kuryłówce odbyły się Dożynki 
Gminne – coroczne święto rolników, 
które o godz. 14.00 rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta  koncelebrowana przez 
księży: Damiana Deca, Piotra Babijczuka 
oraz Waldemara Miśkiewicza. Dożynki 

potocznie zwą się Świętem Plonów,  jako 
że jest to święto połączone z obrzędami 
dziękczynnymi za ukończenie żniw 
i prac polowych. Po zakończeniu 
Eucharystii sprawowanej w intencji 
rolników barwny korowód prowadzony 
przez Mażoretki i Orkiestrę udał się 
na plac przy Strażnicy OSP gdzie miał 
miejsce dalszy ciąg uroczystości. 
Orkiestra Dęta GOK odegrała Hymn 
Polski oraz Rotę, po czym nastąpiła 

prezentacja wieńców, która miała 
charakter parady. W tegorocznych 
uroczystościach uczestniczyły 
wieńce żniwne ze wszystkich sołectw 
gminy Kuryłówka, tj. Brzyska Wola, 
Dąbrowica, Jastrzębiec, Kolonia Polska, 
Kulno, Kuryłówka, Ożanna, Słoboda, 
Tarnawiec i Wólka Łamana. Każdy 

wypleciony został z dorodnych zbóż, 
przyozdobiony kłosami, kwiatami 
i owocami. Cieszyła obecność 
dzieci, podbudowując, że zwyczaje 
dożynkowe nie pójdą w niepamięć.Po 
prezentacji wszystkich grup nastąpiło 
ofi cjalne rozpoczęcie dożynek przez 
Wójta Gminy Kuryłówka Agnieszkę 
Wyszyńską, która przywitała 
zaproszonych gości i  podziękowała 
rolnikom za ich troskę o plon i trudy 
pracy na roli. Następnie miało miejsce 

DOŻYNKI GMINNE 2019
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wręczenie chleba na ręce Pani Wójt 
przez starostów tegorocznych dożynek, 
którymi byli państwo Kazimiera 
i Stanisław Sochowie z Jastrzębca, 
po czym p. Wójt, starostowie oraz 
przedstawiciele sołectw udali się 
między zgromadzonych widzów 

z poczęstunkiem chleba. 

Na zakończenie części obrzędowej 
zostały wspólnie odśpiewane 

staropolskie pieśni dożynkowe 
- „Błogosławiony chleb ziemi czarnej”, 
„Zawołanie żniwne”, „Plon niesiemy, 
plon” oraz „Żniwa się skończyły”.
W części artystycznej zaprezentowała 
się Orkiestra Dęta, która wykonała 
utwory m.in. takie jak „Hej z góry”, 
„Wiła wianki” czy „Wiązanka 
polek”. Mogliśmy usłyszeć także 

Kapelę Ludową „Młoda Harta”, 
w swoim urozmaiconym repertuarze 
wprowadzała słuchaczy w dobry, 
radosny nastrój.   Od początku trwania 
dożynek uczestnicy imprezy mogli 
wziąć udział w konkursie KRUS 
w Leżajsku na temat BHP w rolnictwie 
oraz w konkursie z zakresu leśnictwa 
i ochrony środowiska. Swoje stanowisko 
prezentował także PODR Boguchwała.
Nie zabrakło zjeżdżalni i trampolin 
dla najmłodszych uczestników, 
niewątpliwie spore zainteresowanie 
wzbudziły skoki spadochronowe. 
Ostatnim punktem była zabawa 
taneczna z zespołem Coolpa band, przy 
którym uczestnicy zabawy bawili się do 
późnych godzin nocnych.Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania 
za pomoc fi nansową i organizacyjną 
sponsorom, którymi byli: BUD-
MAX Kuryłówka, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o o. w Kuryłówce, 
Biuro projektowe w Staszowie, 
SMAK Górno, AGROHURT S.A., 
Firma Meteor, Firma Elinsbud, Sieć 
Sklepów Spożywczo-Przemysłowych 
M. i M. Kiszczak, Firma Inventor, Grupa 
Żywiec S.A. – Browar Leżajsk, Firma 
Transportowa Rutkowski&Trębacz, 
Firma Handlowo-Usługowa
A. i K. Koperda, SUDR w Grodzisku 
Dolnym, Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Firma Handlowo 
Usługowa KALLA, Bank Spółdzielczy 
w Leżajsku, TU COMPENSA, UNIQA 
Lublin, Gospoda u Więcławów, 
Firma Dominnet, Nadleśnictwo 
Leżajsk, Plus Market Lewiatan 
w Kuryłówce, Masarnia i Sklep Mięsny 
w Wierzawicach – Z. Osip, Piekarnia 
w Leżajsku – M. i M. Garbacz, SG 

„Sch” Leżajsk. 
                        

                                                                                     
Dawid Socha
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zapraszamy na jesienne spotkanie z . . . czytaniem

Ganges 
„George Black zabiera czytelników w niezwykłą podróż
prowadzącą od himalajskich lodowców przez święte
miasta Waranasi aż po „sto ujść” delty Gangesu...
To zapadająca w pamięć relacja z podróży, ukazująca
wielką  rzekę ze wszystkimi jej zagadkami
i sprzecznościami... To opowieść upleciona z historii Indii,
z losów miast i wiosek, z doświadczeń ludzi szukających
szczęścia, żyjących nadzieją, pogrążonych w rozpaczy.
To odpowiedź na pytanie w czym tkwi magnetyczna 
siła Gangesu”.

Wstań, albo będziesz święty, albo
będziesz nikim
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, legenda polskiego
kaznodziejstwa, inspiruje do przemyśleń na temat
kryzysu i powstania z upadków na drodze do bycia
tym, kim powołał Cię Stwórca. Całość opowiedziana
jest w charakterystyczny dla ks. Piotra barwny
sposób, pełen humoru, krótkich anegdot i trudnych
pytań, które wiercą nasze serce jeszcze długo po
ich wysłuchaniu... Nie można być trochę świętym. 
Nie można „próbować” być świętym.
Bądź bezczelny, chciej życia na 100%!
Nie jesteś z tego świata...i Twoje serce wie o tym
od zawsze. Ty sam - często o tym zapominasz.
Jak więc przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś,
i jak powstać, aby Twoje życie przyniosło najlepsze
owoce? 

Podróżny
Powieść  niemieckiego pisarza żydowskiego
pochodzenia, odkryta po 80 latach.
Ulrich Alexander Boschwitz wyjechał z Niemiec 
w 1935 roku. Po internowaniu w Anglii trafił
do Australii. Kiedy w 1942 roku usiłował 
wrócić do Europy, w statek, którym płynął,
trafiła niemiecka torpeda.
Napisana jak thriller opowieść o tym,
że bierność jest często siostrą przemocy.

Trzy kroki od siebie
Stell i Will wiedzą, że powinni się trzymać od siebie
z daleka. Wystarczy jeden oddech, jeden pocałunek, 
by jedno zaraziło drugie. Oboje są świadomi, że mogą
umrzeć. Ale im więcej czasu spędzają razem na 
szpitalnych korytarzach, tym bardziej narzucony z góry
dystans przypomina nieludzką karę. Czy naprawdę nie 
możesz nawet dotknąć osoby, którą kochasz?
Czy odrobina bliskości to wyrok śmierci dla nastolatków?
Dramat romantyczny o nieuleczalnej chorobie jaką jest
mukowiscydoza, i miłości, która rozkwita pomimo zakazów.  

Rana
To bezlitosne studium zła uśpionego w zaciszu
domowego ogniska. Niepokojące i mroczne,
odsłania najgłębiej skrywane tajemnice, o których
nikt nie chce rozmawiać. Nowa powieść jednego
z najwyżej ocenianych i najchętniej czytanych
współczesnych pisarzy odziera z wszelkich złudzeń.
„To chyba najtrudniejsza książka, jaką kiedykolwiek
napisałem. Dotykająca delikatnej materii, relacji
pomiędzy rodzicem a dzieckiem i przemocy
pojawiającej się w tej relacji”.
                                                      Wojciech Chmielarz (autor książki)
 

Rzeka kłamstw
To najnowsza opowieść Edyty Świętek otwierająca
cykl Grzechy młodości. Autorka zaprasza w podróż
do Bydgoszczy lat siedemdziesiątych. Ukazuje w niej
codzienne radości i smutki polskiej rodziny, które
splatają się z realiami życia w minionej epoce.
Elżbieta i Tymoteusz niedawno wprowadzili się do
przestronnego mieszkania na osiedlu Kapuściska.
Tymoteusz ma przed sobą świetlaną przyszłość
i dobrze zapowiadającą się karierę.
Kazimierz, choć pasjonuje się kryminologią z którą
wiąże się jego praca zawodowa, jest nieustannie
namawiany do wstąpienia w szeregi Służby
Bezpieczeństwa. Jego ukochana żona Ewa marzy
o karierze wokalnej.
Agata nie potrafi odnaleźć się w roli statycznej
mężatki. Młoda polonistka wciąż wdaje się
w romanse z innymi mężczyznami.
Eugeniusz wciąż pakuje się  różne tarapaty. Krewki
młodzieniec wpada nie tylko w ręce Służby Bezpie-
czeństwa, ale również w sidła miłości.
„Czasy się zmieniają, ale ludzkie tęsknoty i namię-
tności pozostają takie same. Edyta Świętek z litera-
ckim kunsztem miesza w życiu swoich bohaterów,
a co ważniejsze także w sercu czytelnika! 
Pochylcie się nad Grzechami młodości. 
To prawdziwie sentymentalna podróż!”  
 

 

Czytamy ksiazki, by odkrywac kim jestesmy.

To, co inni robia, mysla i czuja jest bezcennym

przewodnikiem w zrozumieniu, kim jestesmy

i kim mozemy sie stac. 

,
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Ursula K. LeGuin
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.Propozycja
Niezwyczajna komórka
Rodzice Tomka wyjeżdżają
na antypody. W tym czasie
chłopiec jest pod opieką
babci. Tomek pakuje się
w tarapaty, przez co babcia
rekwiruje mu nową komórkę.
W czasie zabawy 
w chowanego chłopiec znika...
co z tego wyniknie
i gdzie jest Tomek?

Za dużo marchewek 
Królik kocha marchewki.
Właściwie to kocha je tak bardzo,
że w jego  przytulnej norce zaczyna
brakować dla niego miejsca.
Ale czy mnóstwo marchewek
nie oznacza przypadkiem
mnóstwa kłopotów dla królika
i jego przyjaciół?

,

.Z serii „Juz czytam”  
wydawnictwo Zielona Sowa poleca ksiazki dla czytelnika 6+

Pozdrowienia z Marsa 
Czas na szaloną podróż do
przyszłości. Ludzie zamieszkują
Marsa! W jednej z marsjańskich
szkół odbywa się konkurs
wiedzy o Ziemi. Główną
nagrodą jest międzyplanetarna
podróż na... Ziemię.
Kto zwycięży w konkursie?
Kto poleci rakietą na Ziemię?
Czy ktoś tam jeszcze mieszka? 

Znikające listy 
O Mikołaju każdy pamięta
tylko z okazji Gwiazdki i świąt.
Jeśli Mikołaj istnieje, co robi
w wakacje? Spędza je na plaży?
Wyjeżdża w góry?
Lidka i Lusia postanawiają
to sprawdzić i piszą do Mikołaja list.
List znika w tajemniczych okoli-
cznościach. Czy zabrał go
sam Mikołaj? 
 

Ta urocza książka pokazuje, jak siła przyjaźni pomaga
przetrwać trudne chwile w życiu. Nawet gdy po drodze
spotkają nas niekoniecznie miłe niespodzianki. I, że przyjaźń
i dzielenie się z innymi są ważniejsze niż posiadanie.   

Seria w stylu niezapomnianych Dzienników cwaniaczka
i Hani Humorek. Przezabawne zapiski jedenastoletniej
Zuzy, która przeżywa niezwykłe przygody.
Znakomite połączenie narracji z komiksem,
zabawy z edukacją.
Są wakacje i rodzina Zuzy wyrusza w Wielką Podróż
do Szwecji, zabierając przy okazji jeszcze Zośkę.
Nic dziwnego, że Zuza czuje się trochę nieswojo, bo tam
przecież aż się roi od dzikich zwierząt, groźnych trolli 
i zdziczałych pluszowych łosiów. Na dalekiej północy jej
durni bracia bliźniacy planują zdobyć statek Wikingów,
natomiast Zuza i Zośka są bardziej zainteresowane
następcą tronu... 

dla najmlodszych

Pamiętnik Zuzy-Łobuzy, Niech was łoś kopnie

l
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Kolejny projekt realizowany przez GOPS Kuryłówka dobiegł końca. 
  30 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Kuryłówce odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt pt: 
„Szansa na zatrudnienie mieszkańców 
Gminy Kuryłówka”.  Po ponad dwóch la-
tach realizacji działań skoncentrowanych 
na kształtowaniu nowych kompetencji oraz 
kwalifi kacji zawodowych dla 20 uczestników 
projektu, nadszedł czas na ocenę osiągnięć 
i stopnia realizacji zakładanych efektów. Ini-

cjatywa ta została zrealizowana w ramach 
dofinansowania ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa VIII Integracja Społeczna, Dzia-
łanie 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej/Powiato-
we Centra Pomo-
cy Społecznej. 
W spotkaniu 
udział wzięli 
m. in .  Wójt 
Gminy Ku-
r y ł ó w k a 
Ag n i e s z k a 
Wyszyńska, 
d y r e k t o r 
GOPS Alicja 
Ky c i a ,  p r a -
cownicy GOPS 
w  K u r y ł ó w c e 
i przede wszystkim 
beneficjenci projektu, 
którzy chętnie, we wspa-
niałych humorach wspomina-
li wydarzenia ostatnich miesięcy. 
Dzielili się także swoimi sukcesami na 
ścieżce zawodowej, bo w większości z nich 
po zakończonym udziale w projekcie udało 
się znaleźć zatrudnienie, zgodne z tą ścieżką 
wsparcia i planem rozwoju osobistego, ja-
kie wypracowali ze specjalistami. Spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej atmosferze, jesz-
cze raz zaprezentowano wszystkie działania 

projektowe, którymi objęci byli benefi cjenci, 
uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe 
dyplomy za udział w projekcie, a na koniec 
nastąpił czas na indywidualne rozmowy, któ-
re niewątpliwie były efektem więzi jaka na-
wiązała się pomiędzy uczestnikami projektu 
podczas jego realizacji.   
Należy wspomnieć, że projekt pt.: „Szansa 
na zatrudnienie mieszkańców Gminy Ku-
ryłówka”.  realizowany był od 01.05. 2017 r. 
do 31.08.2019 roku.  Wartość projektu wy-
niosła 452 417,80 zł. Projekt skierowany był 
do osób bezrobotnych lub nieaktywnych za-
wodowo, poszukujących pracy, nie pozosta-
jących w zatrudnieniu, bądź pozostających 
w zatrudnieniu – rolnicy, zamieszkałych na 
terenie gminy Kuryłówka, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. Łącznie 
w projekcie wzięło udział 20 osób (14 kobiet, 
6 mężczyzn). 10 osób zaangażowanych było 
w Program Aktywizacja i Integracja realizo-
wany we współpracy z Powiatowym urzę-
dem Pracy w Leżajsku. Obejmował on blok 
zajęć integracyjnych z pracą socjalną indy-
w i - dualna 

i g r u -
pową, doradztwem zawodowym, poradnic-
twem prawnym, psychologicznym, profi-
laktycznym oraz wzbogaceniem wiedzy na 
temat prawa pracy, natomiast w ramach ak-
tywizacji uczestnicy PAI wykonywali prace 
społecznie użyteczne.

Pozostałych 10 osób wzięło udział  w zada-
niach obejmujących działania w sferze akty-
wizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawo-
dowej. Obejmowały one warsztaty rozwoju 
osobistego z elementami motywacyjnymi, 

szkolenie pn: „Skuteczna Autoprezentacja”, 
szkolenie z zakresu planowania budżetu 
domowego”, indywidualne poradnictwo 
zawodowe. W ramach aktywizacji zawodo-
wej zrealizowane zostały następujące kursy 
zawodowe: szewc obuwnik, cukiernik, mu-
rarz tynkarz, betoniarz zbrojarz, kierowca 
kat. C+E z kwalifi kacjami, fl orysta, fryzjer z 
kursem prawa jazdy kat. B. Wszystkie kursy 
zawodowe składały się z części teoretycznej 

i praktycznej, a zakończone zostały 
egzaminem czeladniczym nada-

jącym uprawnienia do wyko-
nywania nowego zawodu. 

Po ukończeniu kursu 
każdy uczestnik zo-

s t a ł  sk ierowany 
na 7 miesięczny 
staż (a dla osób 
niepełnospraw-
nych 7,5 m-ca), 
podczas które-
go pod kierun-
kiem opiekuna 
mógł szlifować 

nowe umiejęt-
ności.

Wszystkim Uczest-
nikom projektu skła-

damy serdeczne  gra-
tulacje za wytr wałość w 

realizacji nowych celów i wy-
zwań, dziękujemy za rzetelność w 

wykonywaniu obowiązków projektowych 
or a z  ż yc z y my  p owo d z e n i a  w  o s i ą -
g a n i u  k o l e j n y c h  s u k c e s ó w  z a -
r ó w n o  w  ż y c i u  o s o b i s t y m  j a k 
i zawodowym.

Zespół projektowy    
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Pierwsza piesza Pielgrzymka 
do Leżajska

15 sierpnia 2019 r. po raz pierwszy z Parafi i 
Tarnawiec do Bazyliki Zwiastowania NMP 
w  Leżajsku wyruszyła piesza pielgrzym-
ka zorganizowana przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Kuryłówki przy współpracy 
z Parafi ą Tarnawiec. Miejscem zbiórki piel-
grzymów była  kapliczka św. Franciszka, 
gdzie w czwartkowy, rześki, spowity mgłą 
poranek zaczęliśmy przygotowywać się do 

marszu, jedni przystrajali krzyż kwiatami, 
inni przygotowywali nagłośnienie, tablicz-
kę z nazwą Parafi i, rozdawali śpiewniki. Po 
krótkiej odprawie i   wyjaśnieniu zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem pątników 

oraz modlitwie odprawionej przez księdza 
wikariusza Damiana Deca, radośni z pieśnią 
na ustach wyruszyliśmy ok. 200 osobową 
grupą w drogę. Dzięki śpiewającym dziew-
czynom i Zbyszkowi Tryce, którzy prowa-
dzili i zachęcali wszystkich do wspólnego 
śpiewania i modlitwy oraz paniom z KGW, 
które przygotowały śpiewniki, każdy mógł 
aktywnie uczestniczyć w pielgrzymce i na 
swój sposób ją przeżywać.  Bardzo ważny jest 
udział naszej młodzieży, którzy chociaż nie-
licznie, ale za to bardzo aktywnie pomogli 
w organizacji, niosąc krzyż, tablicę z nazwą 
parafi i, oraz nagłośnienie. Natomiast nad 
bezpieczeństwem całej grupy czuwali nasi 
niezawodni strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w  Kuryłów-
ce, którzy zabezpieczali cały przemarsz, kie-
rowali ruchem i jeszcze dodatkowo zrobili 

piękne zdjęcia. 

Po prawie dwugodzinnym marszu nasza 
wędrówka dobiegła końca, po uroczystym 
powitaniu i błogosławieństwie naszej piel-
grzymki przez ojców franciszkanów, każdy 
ze swoimi intencjami udał się przed oblicze 
NMP, gdzie w zadumie i modlitwie pod-

czas mszy świętej przedstawił swoje prośby 
i podziękowania. Miło było słyszeć od pąt-
ników słowa serdecznego podziękowania 
za zorganizowanie tego wydarzenia, dlatego 
Pielgrzymka przed tron NMP zapewne na 
trwałe wpisze się w kalendarz naszej Parafi i. 
Najważniejszym jednak celem pielgrzymki 
było spotkanie z Bogiem i pogłębienie wiary. 
Do tego zawsze potrzebna jest pomoc, a któż 
inny jak Maryja daje nam takie wsparcie. 
Piesza Pielgrzymka to szczególne rekolekcje 
w drodze, które pozwalają budować wspól-
notę. Uczestnicząc w pielgrzymce doświad-
czamy prawdy, że przez życie nie kroczy 
się samemu, ale z dużą grupą osób, z którą 

czujmy jedność.

     
  Małgorzata Połeć
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 Koło Gospodyń Wiejskich z Kuryłówki wraz i� ymi zaprzyjaźnionymi osobami ostatnie 
dni kalendarzowego lata spędziło na wycieczce we Wrocławiu, Adrspach oraz Kudowie 

Zdroju.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Wrocław, 
zaczęliśmy od Panoramy Racławickiej, 

słynnego dzieła malarza Jana Styki  i 
Wojciecha Kossaka przedstawiające bitwę 
pod Racławicami, gdzie wojska powstańcze 
pod wodzą Tadeusza Kościuszki zwyciężyły 
znacznie liczniejsze wojska rosyjskie. 

Dzięki specjalnym zabiegom malarskim i 
technicznym obraz przeniósł nas w realny 
sposób w inny czas i rzeczywistość.

Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum 
Narodowym, natomiast podczas spaceru 

po mieście poznaliśmy najważniejsze 
zabytki i historię tego miasta. Zaczęliśmy 
od najstarszej części miasta - Ostrowa 
Tumskiego, następnie Katedra Wrocławska, 

Ostrów Piaskowy, bulwar Piotra 
Włostowica, Ossolineum, poznaliśmy 
historię i przeszliśmy przez kilka ze stu 
wrocławskich mostów, a przede wszystkim 
malownicze kamieniczki w Rynku z 
Jasiem i Małgosią oraz Ratusz - jeden z 
najpiękniejszych w Europie. Spotkaliśmy 
również na swej drodze liczne krasnale, 
podobnie jak mosty symbole Wrocławia.

Sobota drugi dzień wycieczki to Adrspach 
- Skalne Miasto u naszych południowych 
sąsiadów Czechów. Zbudowane z 
piaskowca, z monumentalnymi ścianami 
sięgającymi 100 metrów oraz szmaragdowe 
jezioro i pejzaże zapierające dech w 
piersiach.Ostatni dzień zaczęliśmy od 
zwiedzania Kaplicy Czaszek w Czermnej, 
następnie udaliśmy się do Karłowa, gdzie 
pokonaliśmy trasę na Szczeliniec Mały. 
Ostatnim etapem naszego podróżowania 
była Kudowa Zdrój, w której  zwiedziliśmy 
park zdrojowy założony w XVII wieku 
na wzór parków angielskich. Do dziś 
jest doskonałym miejscem wypoczynku, 
enklawą ciszy i spokoju. Ozdobą 
Kudowskiego Parku w sezonie letnim są 

okazałe palmy ustawione wzdłuż głównej 
alei, prowadzącej do Stawu Zdrojowego. 
Zmęczeni i głodni udaliśmy się na obiad do 

Restauracji Kosmicznej, w której poprzez 
wystrój wnętrza przenieśliśmy się w 
czasie do PRL-u. Uczestnikom wycieczki 
dopisywały humory, pogoda, posiłki były 
smaczne i obfi te, więc po zrealizowaniu 
programu mogliśmy spokojnie wyruszyć 
w drogę powrotną. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za super atmosferę podczas 
wyjazdu, natomiast Pani Wójt Agnieszce 
Wyszyńskiej i GKRPA za dofi nansowanie.  

                                              Małgorzata Połeć

KGW na wycieczce
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W dniu 13 września  
w miejscowości  Ożanna odbyło 
się Święto Pieczonego Ziemniaka  
zorganizowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ożanny oraz Tarnawca. W 
imprezie uczestniczyła również Pani Wójt 
Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska,  
która z wielkim zaangażowaniem 
wspiera inicjatywy społeczne. Państwo 
Emilia i Marian Szklanny właściciele 
ośrodka wypoczynkowego Laguna  

w Ożannie współpracując z  KGW  
z Tarnawca oraz KGW  w Ożannie do 
wspólnego świętowania zaprosili dzieci 
ze świetlic środowiskowych w Tarnawcu 
i Ożannie wraz z opiekunkami Panią 
Dorota Uchacz i  Panią Jolantą Mach.  

Królowały kiełbaski 
z ogniska, ziemniaki z białym serem 
przygotowanym według starej 
receptury. Wiadomo, że dzieci kochają 
słodycze dlatego też, Panie z KGW 
poczęstowały wszystkich chrustem, 
oponkami, muffi  nkami. Nie zabrakło 
również  dużej ilości witamin w postaci 
owoców. Było wesoło i oczywiście 
pysznie. W czasie oczekiwania na 
kiełbaski i ziemniaki z ogniska,  zostały 

zorganizowane na świeżym powietrzu 
zabawy sprawnościowe, które są 
niezwykle ważne dla rozwoju dziecka, 
stymulując go, rozwijając umiejętności 
oraz zwiększając odporność, która jest 
najbardziej istotna, daje odprężenie 
i radość. Początek września jest dla  

dziecka zderzeniem się 
z rzeczywistością szkolną , do 
której trudno się przyzwyczaić, 
szczególnie naszym najmłodszym 
pociechom. Tego typu imprezy 
okolicznościowe z aktywnym udziałem 
dzieci są doskonałym sposobem na 
pozytywne pożegnanie z czasem 
beztroski i swawoli jakim są wakacje. 
W licznych zabawach ruchowych, 
zawodach sportowych, rozgrywkach 
i rywalizacjach wzięły udział wszystkie 
obecne dzieci. Sądząc po uśmiechach 
i okrzykach radości zabawa była 
doskonała. 

Na koniec wszystkie dzieci 
dostały upominki za aktywny udział 
w grach i zabawach, sponsorowane 
przez Urząd Gminy  w Kuryłówce. 
Czas spędzony na aktywności fi zycznej 
dostarcza wielu niezapomnianych 
wrażeń, buduje więzi oraz nadaje im 
trwałość. 

I nikt chyba nie powie, że piątek     
13-tego to pechowy dzień.

Agata Gorący

Święto 
Pieczonego 
Ziemniaka!!!
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             W  dniu 21 lipca br 
strażacy z  terenu Gminy 
Kuryłówka przyjechali do 
Kulna aby świętować Gminny 
Dzień Strażaka 

połączony z  otwarciem strażnicy po 
generalnym remoncie. Strażackie święto 
rozpoczęto mszą celebrowaną przez ks. 
proboszcza Waldemara Miśkiewicza 
który w  homilii bardzo ciepło mówił 
o strażackiej służbie, dziękując ochotnikom 
za dar poświęcenia się dla innych. Po 
mszy delegacje ochotników z  wszystkich 
jednostek z  terenu Gminy Kuryłówka oraz 
z OSP Łazów i Nalika udały się na plac przy 
strażnicy w  Kulnie gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości.

            

Pani Agnieszka Wyszyńska Wójt Gminy 
Kuryłówka powitała zaproszonych gości 
w  osobach: ks. Waldemara Miśkiewicza 
proboszcza parafi i Bystre, Jerzego Paula 

posła na Sejm RP, Karola Ożoga radnego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie Bogusława Kidę, Komendanta 
Powiatowego PSP w  Leżajsku dh Józefa 
Kludysa, Prezesa oddziału powiatowego 
Związku OSP RP dh Józefa Golca, Prezesa 
oddziału gminnego Związku OSP RP dh 
Tadeusza Halesiaka, z-ca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Leżajsk Tomasza Steligę oraz 
komisarza Grzegorz Banasia z  KP Policji 
w Leżajsku.

            

Swoje wystąpienie pani wójt rozpoczęła od 
przywołania pamięci dh Jana Deca jednego 
z  założycieli straży w  Kulnie, wieloletniego 
prezesa tej jednostki który odszedł na 
wieczną wartę w  tym roku. Jego pamięć 
uczczono minutą ciszy.

            

Pani Agnieszka Wyszyńska podziękowała   
strażakom za ich humanitarną służbę 
która wykracza poza granicę gminy. „…To 
dzięki pomocy, która niesiecie osobom 
potrzebującym w  wyniku pożaru, 
podtopień, wichur czy zdarzeń drogowych 
czujemy się bezpiecznie…, Jako 

gospodarz gminy zapewniam wszystkich, 
że władze gminy mają wysokie poczucie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców…”.

            W dalszej części swego wystąpienia 
poinformowała o  otrzymanych dotacjach: 
z  fi rm ubezpieczeniowych na zakup 
6 kpl. mundurów wyjściowych, MSWiA 
w  kwocie 27  095 zł na remont strażnicy 
OSP w  Ożannie, z  KSRG w  kwocie 10100 
zł. Ponadto pozyskano dwa busy   marki 
Ford z  Wojewódzkiej Inspekcji Transportu 
Drogowego.

            Pani wójt nawiązała do wykonanych 
prac przy budynku strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kulnie. Prace trwały od 
stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. Koszt 
całości zadania wyniósł ponad 409 tysięcy 
złotych w tej kwocie ponad 88 tys. stanowiło 
dofi nansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie.

                       Podczas uroczystości zasłużeni 
strażacy otrzymali odznaczenia związkowe. 
Tym razem medali było bardzo mało, a  to 
za przyczyną braku środków fi nansowych 
przeznaczanych na działalność związków 
OSP.

            

Część ofi cjalną zakończono przecięciem 
wstęgi i poświeceniem obiektu strażnicy.

UG Kuryłówka 

G m i n n y  D z i e ń  S t r a ż a k a 



31

W  niedzielę 1 września 2019 roku w Biadaczowie odbyły się  X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP. W grupie 
C kobiece drużyny pożarnicze gminę reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna im Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, zaś w grupie 

A męskie drużyny pożarnicze- Ochotnicza Straż Pożarna z Wólki Łamanej. Nasze drużyny zajęły odpowiednio OSP Kuryłówka miejsce 
V (na osiem startujących), a OSP Wólka Łamana uplasowała się na VI miejscu. 

 
X jubileuszowe zawody sportowo-pozarnicze

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w… akcji
 W dniu 27.08.2019r. na stadionie  w Kuryłówce po wielu latach przerwy, odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody 
zostały przeprowadzone zgodnie z  obowiązującym regulaminem CTIF na atestowanym torze przeszkód. Do konkurencji przystąpiły następujące 
drużyny:
MDP GIEDLAROWA – Gmina Leżajsk
MDP JELNA – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
MDP KURYŁÓWKA – Gmina Kuryłówka
Młodzi strażacy rywalizowali w sztafecie oraz rozwinięciu bojowym. Z wielkim zaangażowaniem i 
duchem walki wykonywali poszczególne elementy zawodów. Wszystkie drużyny zaprezentowały się 
bardzo dobrze zajmując kolejno miejsca:
I miejsce – MDP KURYŁÓWKA -1021pkt
II miejsce – MDP JELNA – 942 pkt
III miejsce – MDP GIEDLAROWA – 896 pkt
Wszystkim zawodnikom i ich opiekunom  gratulujemy i dziękujemy za udział !!!
Dowódcy poszczególnych drużyn odebrali puchary i książki, a każdy uczestnik zawodów otrzymał 
pamiątkowy medal oraz upominki.
Po ofi cjalnym ogłoszeniu wyników i dekoracji, wszystkie dzieci zostały zaproszone na posiłek a potem mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych przez 
GOK w Kuryłówce w ramach zakończenia wakacji.
Sędzią głównym zawodów był druh Zbigniew Pudełkiewicz wspierany przez sędziów: 
dh Roman Szałajko, dh Bogusław Jędrzejowski, dh Grzegorz Dziwota – OSP Kuryłówka, 
dh Lucyna Lic, dh Paweł Siuzdak – OSP Wierzawice,
dh Agata Mach – OSP Giedlarowa
Organizatorami zawodów byli: Gmina Kuryłówka, OSP - MDP Kuryłówka, GOK Kuryłówka.
Przygotowanie zawodów: dh Piotr Dziechciarz i dh Marek Ner 
Nagrody ufundowali: Powiat Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Gmina Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Smak Górno.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kuryłówka zanotowała doskonały start uzyskując dużą przewagę punktową nad pozostałymi drużynami. Całość 
konkurencji młodzi strażacy wykonali perfekcyjnie popełniając tylko jeden przypadkowy błąd. Sukces został osiągnięty dzięki dużemu zaangażowaniu 
młodzieży oraz ciężkiej  pracy na treningach, które zaczęły się już początkiem czerwca i trwały całe wakacje. Wytrwałość i konsekwencja w działaniu 
sprawiły, że drużyna wykazała się profesjonalizmem i dużą wolą walki. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, ale uzyskany wynik pozwala z 
optymizmem patrzyć w przyszłość i oczekiwać kolejnych sukcesów naszej młodej drużyny. 

Zawody  miały rangę zawodów powiatowych, lecz bez promocji do zawodów wyższego szczebla. Głównym założeniem było, aby startująca  młodzież 
bez presji awansu mogła zapoznać się z torem przeszkód i skomplikowanymi przepisami  CTIF.  Chcieliśmy, aby oprócz rywalizacji sportowej, dzieciom 
towarzyszyła dobra zabawa. jednocześnie spotkanie opiekunów  drużyn pozwoliło na wymianę doświadczeń i ustalenie pewnych działań na przyszłość. 
Mamy nadzieję, że takie zawody będą inspiracją dla pozostałych jednostek OSP i Gmin, gdzie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Może uda się 
powrócić do czasów, kiedy tego typu zawody odbywały się cyklicznie i cieszyły dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy rodzicom i wszystkim tym, którzy pomagali w treningach oraz przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia zawodów.  

                OPIEKUNOWIE
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   Czas na …
29 sierpnia br. odbyła się 
wycieczka do Bałtowa – krainy 
dinozaurów. Uczestniczyli w niej 
dzieci ze świetlic środowiskowych 
z Brzyskiej Woli oraz z Tarnawca 
wraz z opiekunami. Niezwykłą 
przygodę rozpoczęliśmy od  
zwiedzania Bałtowskiego 

Zwierzyńca.  

Najpierw dzieci odbyły przejażdżkę 
schoolbusem pomiędzy zwierzętami 
egzotycznymi: lamami, wielbłądami, 

strusiami, dzikami, końmi i innymi. 
W dolnej części zwierzyńca zobaczyliśmy 

ciekawe gatunki ptaków i ssaków.
Kolejnym punktem naszego pobytu było 
zwiedzenie Parku Miniatur, polskich 
zabytków - zamki, pałace, kościoły ratusze 

wybudowane w Polsce wiele lat temu.
 Następnie bardzo magicznym miejscem była 
Sabatówka z żyjącymi tam czarownicami 
i leśnymi wróżkami. Przejście tunelem wśród 
czterech pór roku było nie lada wyzwaniem 
dla dzieci i pań :). Emocjonalnym punktem 
wycieczki było również Oceanarium. Dzięki 
nowoczesnej technologii dowiedzieliśmy 
się, jak wyglądało podwodne życie miliony 
lat temu. Spotkanie „oko w oko” z rekinem 
zmroziło krew w żyłach. Wędrując ścieżkami 
przez Jura Park widzieliśmy modele 
dinozaurów i innych prehistorycznych 
stworzeń, oczywiście wszystkie naturalnej 
wielkości. O minionym świecie bardzo 
ciekawie opowiadała pani przewodnik. 
Po zwiedzeniu Jura Parku wszyscy 

z  wielkim apetytem zajadali zamówiony 
obiad. Dodatkowo dzieci na zakończenie 
wycieczki miały czas na zabawy, między 
innym karuzele, kolejki, dmuchańce oraz 
trampoliny. Zakończeniem wycieczki były 
drobne pamiątki. Z wycieczki do Kariny 
Dinozaurów wszyscy wrócili zadowoleni 

i pełni wrażeń. 

Ewelina Ruszak 
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7  sierpnia 2019r Świetlica 
środowiskowa z Dąbrowicy 
i Kulna, wraz z opiekunami 
wybrała  s ię  na wycieczkę 
do Magicznych Ogrodów  – 
p i e r w s z e g o  w  P o l s c e  p a r k u 
tematycznego w Janowcu. Został 
o n  z b u d o w a n y  w  o p a r c i u  o 
oryginalną historię, opowiadającą 
o odwiecznej walce dobra ze złem. 
Ogrody podzielone są na krainy, 
każda  z  n i ch  ma swo ją  h i s to r ię 
i wypełniona jest rozmaitymi atrakcjami.
       Dzieci, po przekroczeniu bramy 
M a g i c z n y c h  O g r o d ó w,  z o s t a ł y 
przywitane przez  grupę wesołych 
i psotnych włochaczy, przybyłych z lasu – 
Mordoli, których ulubionym zajęciem jest 

płatanie fi gli. Każdy uczestnik wycieczki, 
miał okazję, się o tym przekonać na 
własnej skórze! Idąc wzdłuż dziedzińca, 
spotka l i śmy Skr zata  Kronikar za- 
najstarszego mieszkańca Magicznych 
Ogrodów. Opowiedział nam baśniową 
historię, o losach dwóch magów, Zorana 
i  A r a g a .  L o s y  t y c h  b o h a t e ró w, 

splatały się ze sobą i wprowadzały 
nas, w głąb tajemniczej przygody, 
p o  z a c z a r o w a n y m  m i e j s c u .

       Dzieciaki, w trakcie swojego 
pobytu, próbowały swoich sił, pływając 
na  prawdziwych tratwach i przy okazji, 
mogli wykazać się swoimi zdolnościami 
przywódczymi.  Dziewczynki ,  były 
zafascynowane zamkiem wróżek, ze 
zjeżdżalniami i wieżami, o fantazyjnych 
kwiatowych kształtach. Natomiast 
chłopcy, bardzo dobrze odnaleźli się 
w Grodzie Krasnoludów, w którym 
znajdowały się podziemne tunele 
i wysokie mosty linowe. Swoich sił, 
również próbowali na Polu Turniejowym, 
gdzie odbyli bitwę z prawdziwymi 
rycerzami. Każdy, miał tu możliwość 
zmierzenia się z wyzwaniami, oraz 
pokonywan iem w łasnych  l ęków 
i słabości. Pośród pachnących kwiatów 
i szumiących strumieni, dzieci próbowały 
swoich sił na podniebnych ścieżkach 
umieszczonych między koronami 
drzew. Niezwykłe ścieżki tematyczne 
o długości 400 metrów, były nie lada 
wyzwaniem dla młodszych i starszych 
wycieczkowiczów. W trakcie pobytu, 
naszym podopiecznym na każdym 
kroku towarzyszyły  zamieszkujące tam 
fascynujące  istoty tj. Wróżki Smużki, 

Bulwiaki, Robanki, Tuuli oraz Krasnoludy. 
W ogrodzie atrakcji, mogliśmy zobaczyć 
m a rc h e w ko w e  p o l e ,  a  p o d c z a s 

podróży kolejką, setki gatunków drzew 
i  krzewów, kolorowe grzyby oraz 
kwiatową dolinę, w której mieści się 
wioska Bulwiaków. Wędrując wzdłuż 
ogrodowych ścieżek, obserwowaliśmy 
różne gatunki motyli oraz spektakularną, 
dos ta rcza jącą  wyzwań  i  wrażeń 
Magiczną Fontannę. Dla najmłodszych 
uczestników wycieczki, bardzo fajną 
rolę odgrywały sensoryczne place 

zabaw, będące miejscem dziecięcych 
odkryć i doświadczeń. W przerwie 
m iędzy  zabawami ,  dz i ec i  m ia ł y 
zapewniony przepyszny dwudaniowy 
obiad. Była to chwila na odpoczynek 
i nabranie dodatkowych sił, do dalszego 
zwiedzania n ieodkr ytych jeszcze 
bloków tematycznych baśniowej krainy.
       Po kilkugodzinnej zabawie, zmęczone 

, ale z pełnym bagażem doświadczeń 
i  u ś m i e c h a m i  n a  t w a r z y  d z i e c i 
wróciły do domu. Wycieczka miała 
ce l  i n teg racy jny,  wzmacn i a j ą ca 
u m i e j ę t n o ś c i  w s p ó ł d z i a ł a n i a 
i  współpracy miedzy świet l icami, 
zapewniająca wiele radości i wrażeń.
       W imieniu, opiekunów, rodziców 
oraz dzieci świetl icowych, bardzo 
gorące podziękowania, składam na 
ręce Pani Wójt Agnieszce Wyszyńskiej, 
Łukaszowi Dec oraz Jolancie Bosak, 
za wsparcie, oraz pomoc finansową.
  
                                                                                                         

Sylwia Dynowiec

Czar Magicznych Ogrodów
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    Najlepsze pomysły powstają
 z serca, tym razem mury naszej 

Świetlicy zamieniliśmy 
w bardzo twórczą pracownię. Dzisiaj, każde 
dziecko mogło stać się wielkim artystą, mo-

gło puścić wodze swej fantazji. Po powrocie 
do domu, nie musiało wychodzić z tej roli. 

Wręcz przeciwnie mogło nadal wyrażać swo-
je emocje poprzez wyobraźnię, prowadzącą 
do coraz to nowych, niezwykłych pomysłów, 
a te choć mocno skryte w sercu, mogły uj-
rzeć światło dziennie. Po dłuższym namyśle 
rozważyliśmy w naszych głowach ciekawe 
pomysły, które w fantazyjny sposób przenie-
śliśmy na prace. Każda z prac, to było małe 
arcydzieło, w którym odbijało się ogromne 
zaangażowanie, charakter, precyzja, a nade 

wszystko estetyka zarówno wizualna jak 
i koncepcyjna. I tak oto dzięki zabawie po-
wstała piękna wystawa, licząca ponad sto 
prac, na której zaprezentowały się kreatywne 
serca, kartki w trójwymiarze, portrety oraz 

prace z dekupażu.
 Mimo, że spokojnie śpią na półkach,  żyją 

swoim życiem... 

…m������ ��� d� ���e�� , 
� � ���e��� , m������ ��� � ���,
���� �h��, ��� ����, ��� ���� ��� �hc� �y�...

J��u�� K�r�z��
                                            

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam 
był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, 

co ten drugi przyjmuje z miłością.  
   

Na uroczystościach z okazji Dnia Rodzi-
ny, podarowaliśmy naszym Kochanym 

Rodzicom wszystko to, co mieliśmy najpięk-

niejszego. Serca czyste, skromne, ale pełne 
miłości 

i zaangażowania w program artystyczny, 
bardzo bogaty w treść. Dzieci i młodzież 
zaprezentowała talenty z rożnych dziedzin. 
Uroczystość rozpoczęły dziewczynki i chłop-
cy w wieku przedszkolnym, którzy wykonali 
piosenkę w języku angielskim, przygotowa-
ni przez Panią Magdalenę Banaś – Mucha. 
Po niej był blok poetycki, również w wyko-
naniu wyżej wymienionych przedszkolaków. 
To był ten moment, w którym niejedna łza 

zakręcił

się w oku. Z przejęciem i indywidualną inter
pretacją słuchaliśmy tych tkliwych wersów. 
Długim brawom nie było końca, następnie 
mali artyści ustąpili miejsca starszym kole-
żankom i kolegom. Kolejne minuty upływa-
ły na słuchaniu utworów muzycznych i tu 
pragnę zaznaczyć, że wraz z upływem czasu 
słychać efekty tej ciężkiej pracy. Kolejnym 
punktem programu były utwory wykonanie 
na trąbce. Cała sala wypełniła się pięknymi 

dźwiękami, którymi oczarowani napełnili-
śmy pełne nostalgii serca. Potem nasza Świe-
tlicowa Rodzina również płakała, ale tym 
razem były to łzy śmiechu. Otóż na scenie 
ukazały się dwa szalone kabarety. Główni od-

twórcy byli tak 
ucharakter y-
zowani, że ro-
dzicom trudno 
było rozpoznać 
swoje dzieci. Po 
tych śmiesz-
nych scenach 
nastąpiło uro-
czyste zagranie 
i odśpiewanie 
„100 lat”, a na-
stępnie udali-

śmy się na słodki poczęstunek przygotowany 
przez zaprzyjaźnione Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ożannie. Jestem głęboko prze-
konana, że to było bardzo wzruszające po-

południe. 
     Pragnę podziękować wszystkim Gościom, 
którzy przyjęli nasze zaproszenie, abyśmy 
mogli ten Dzień Rodziny przeżyć jak naj-

bardziej  rodzinnie...

 św. Jan Paweł II
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...Kiedy maluję, jestem szczęśliwy, to szczególny stan ducha, stan łaski... 
Balthasar Kossowski de Rola 

                                                                                   

     Takiej przygody jeszcze nie mieliśmy. 
Na terenie Świetlicy Środowiskowej w 
Ożannie biwakowali Harcerze z Hufca 
Leżajsk. Ci wspaniali ludzie, pełni po-
zytywnej energii znaleźli oprócz swo-
ich obowiązków również czas dla nas. 
Kolejny wakacyjny poniedziałek stał 
się dla nas zupełnie nową przestrzenią. 
Harcerze spędzili z nami niepowtarzal-
ny czas. Dzieci i młodzież została po-
dzielona na dwie grupy. Wspólny czas 
rozpoczęliśmy od poznania się, potem 

nastąpiły różne zabawy. Mogliśmy rów-
nież posłuchać opowieści jak wyglą-
da codzienne życie harcerza, jakie są 
jego obowiązki, były również historie 
o usamodzielnianiu się, obcowaniu 

z przyrodą 

i nabywaniu odpowiednich sprawno-
ści, o zasadach, szacunku i wartościach. 
Nasza wiedza wzbogaci-
ła się bardzo. Mogliśmy 
również posłuchać har-
cerskich pieśni, gry na 
gitarze, czy poznać waż-
ne dla harcerzy idee. Już 
po kilkunastu minutach 
czuliśmy się tak, jakby-
śmy się znali od zawsze. 
Jesteśmy pod wielkim 
wrażeniem otwartości, 
życzliwości, chęci współ-
pracy z drugim.  Byliśmy 
również świadkami jak 
wygląda musztra, apel, 

zbiórka. Na ręce Komendanta 
Hufca Leżajsk, Pana Damiana 
Wyszyńskiego pragniemy zło-
żyć podziękowanie za wspólny 
czas, za zaangażowanie i prze-
piękne ognisko wykonane z 
naturalnych elementów, które 
otrzymaliśmy na pożegnanie. A 
przede wszystkim za to, że po 
wyjeździe harcerzy zostało coś 

więcej niż wspomnienia...

                                                                                                                      
Czuj,Czuj, Czuwaj !

...Starajcie się zostawić ten świat, troszkę lepszym 

niż go zastaliście...

                                                 
Robert Baden-Powell 

Najczęściej w piątek myśli biegną już do 
weekendowych planów. U nas w ten 

dzień skupiliśmy się nad tworzeniem cieka-
wego obrazu, który powstawał na papierze 
długości ponad dziesięciu metrów. Dzieci 

nie malowały farbami, ani kredkami, tylko 
kolorowymi proszkami. Malowanie

w taki sposób dało możliwość tworzenia 
różnorodnych form, które w razie potrzeb 
można było przekształcać w nowe figury. 
Była również możliwość rozdmuchiwania 

proszków, które 

w finezyjny sposób nakładały się na siebie 
kolorami. Tak więc podczas jednej koloro

wej przygody, obserwowaliśmy zmienność 
obrazów. To był taki,  imponującej wielkości 

kalejdoskop chwil, 
z którym jednak trzeba było się rozstać. To 
akurat wada, której nie udało się uniknąć. 
Nawet lekki powiew wiatru zdmuchiwał wy-
konane pyłkowe ilustracje. Mimo krótkiego 
żywotu stworzonego obrazu warto było wejść 
w ten szczególny stan. Dzieci mogły wyra-
zić własne emocje bawiąc się tą proszkową 
paletą barw. Każdemu dziecku towarzyszyło 
uczucie szczęścia i indywidualnej satysfakcji i 
wszyscy mogliby z ręką na sercu powiedzieć, 

że … kiedy maluję, jestem szczęśliwy …
  

                                                                                                                     
Jolanta Mach
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