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Drodzy czytelnicy 
 

	 Jesień	to	taka	pora	roku,	która	raczy	nas	długimi	wieczorami	sprzyjającymi	
zadumie,	 realizowaniu	wszelkich	spraw	odkładanych	ciągle	na	później	podczas	
słonecznych	letnich	dni,	kiedy	życie	toczy	się	bardzo	intensywnie.
W	tych	chwilach	spokojniejszych,	bardziej	wyciszonych,	proponujemy	Państwu	lektu-
rę	naszego	kwartalnika,	który	przedstawia	osiągnięcia	Samorządu	obecnej	kadencji, 
a	także	wiele	interesujących	faktów	z	życia	gminy,	jakie	miały	miejsce	w	ostatnich	
miesiącach.	

Życzymy	przyjemnej	lektury	-	Redakcja
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W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy 
pracę.  Czas więc na podsumowanie czteroletnich 
wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w 
poszczególnych wioskach.   

Brzyska Wola
1.  Zakończenie remontu i rozbudowy strażnicy 

OSP, koszt zadania 361 tys. 

zł.
2.  Utwardzenie parkingu przy kościele  –  

45 tys. zł
3.  Droga powiatowa – Zagródki , 1050 mb. koszt 

306 tys. zł przy dofinansowaniu gminy  
57 tys. zł

4.  Montaż wiat  przystankowych  
3 szt. – 15 tys. zł

5.  Wyposażenie sali komputerowej – 41 tys. zł.
6.  Remont klatki schodowej w budynku szkol-

nym – 6 tys. zł.
7.  Remont drogi gminnej obok OSP 180 mb.- 26 

300 zł.

8.  Wykonanie 260 mb. rowu na pastwiskach – 
3500 zł.

9.  Wykonanie parkingu obok Ośrodka Zdrowia – 
5 tys. zł.

10.  Wykonanie oświetlenia kościoła
11.  Bieżące remonty dróg polnych 26 tys. zł.
12.  Projekt kanalizacji  łącznie z wioskami Wólka 

Łamana i Słoboda – 150 tys. zł.
13. Zmiana źródła wytwarzania energii w budynku 

szkolnym poprzez wymianę kotłowni węglo-
wej na pompy ciepła oraz wymiana grzejników 
i remont elewacji – 800 tys. zł.

14.  Projekt oświetlenia ulicznego.
15.  Projekt kanalizacji wspólnie z Słobodą i Wólką 

Łamaną- 148 tys. zł.

 Dąbrowica
1.  Budowa kanalizacji – 1 mln. 900 tys. zł.  Pozy-

skano dofinansowanie 1 mln.
2.  Wykonanie rowu obok cmentarza
3.  Wyposażenie sali komputerowej – 41 tys. zł.

4.  Remont drogi na „Podług” – prace w czterech 
etapach łącznie 1790 mb - koszt. 172 tys. zł. 
Pozyskano dofinansowanie 94 tys. zł.

5.   Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku 
na budowę sali gimnastycznej- 65 200 zł.

6.  Opracowanie dokumentacji na modernizację 
stacji uzdatniania wody – dotyczącej wsi Kury-
łówka i Dąbrowica oraz na budowę wodociągu 
na „Podług” – 52 tys. zł.

7.  Pozyskano środki na remont strażnicy OSP 
w kwocie 100 tys. zł.

8.  Bieżące remonty dróg polnych 20 tys. zł.

Jastrzębiec
1. Wykonanie drogi gminnej 1382 mb. w trzech 

odcinkach – 230 tys. zł. Pozyskano dofinanso-
wanie w kwocie 100 tys. zł

2. Wykonanie drogi polnej – 700 mb. – 40 tys. zł. 
Pozyskane dofinansowanie 20 tys. 

3. Remont drogi powiatowej 335 mb. – koszt  112 
tys. zł. , dofinansowanie przez gminę 22 600 zł.

Inwestycje kadencji 2006 – 2010
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4. Wykonanie rowu 650 mb. – 6500 zł
5. Montaż nowego przystanku – 6 tys. zł
6. Wykonanie drogi powiatowej przez wieś 1380 

mb. – koszt 568 400 zł, dofinansowanie przez 
gminę175 tys. zł.

7. Remont drogi gminnej przez wieś 315 mb. – 
koszt 42 500 zł. 

 Pozyskano dofinansowanie 34 tys. zł.
8. Generalny remont strażnicy OSP -  605 tys. zł. 

Pozyskano kwotę 514 tys. zł.
9. Bieżące remonty dróg polnych 16 500  zł.

Kolonia Polska
1. Remont i rozbudowa Wiejskiego Domu Kul-

tury – koszt 725 tys. zł. Złożono wniosek na 
dofinansowanie zadania.

2. Dokończenie remontu drogi dojazdowej do pól 
– 50 tys. .Pozyskano dofinansowanie w kwocie 
21 tys. zł.

3. Ochrona zabytków , dofinansowanie remontu 
kościoła – 70 tys. zł.

4. Zakup i montaż nowego przystanku -  4 tys. zł.
5. Wykonanie drogi na „Biele”  530 mb. – koszt 

86 500 zł.  
Pozyskano dofinansowanie 69 tys. zł.

6. Bieżące remonty dróg polnych 16 500 zł.

Kulno
1. Ochrona zabytków, dofinansowanie remontu 

kościoła – 90 tys. zł
2. Zakup i montaż nowych przystanków  –  2 szt. 

8 500 zł.
3. Wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem 

-  6 700 zł
4.  Remont drogi gminnej 360 mb. – koszt 68 

254. Pozyskano dofinansowanie 45 tys. zł.

5. Remont budynku gospodarczego przy szkole
6. Pozyskano samochód strażacki „Lublin” na 

potrzeby OSP.
7.  Bieżące remonty dróg polnych 19 tys. zł.

8. Remont drogi powiatowej Kulno – Łazów , 
3000 mb. – koszt 1 mln 353 tys. zł. Dofinanso-
wanie przez gminę 203 tys. zł.

Kuryłówka
1. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicz-

nego „Polski Koniec” – 17 tys. zł.
2. Zagospodarowanie otoczenia szkoły –  

89 087 zł.
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3. Ogrodzenie i zagospodarowanie otoczenia 
budynku Urzędu Gminy – 25 tys. zł.

4. Ochrona zabytków , dofinansowanie remontów 
kościołów – 165 tys. zł.

5. Remont Gminnego Ośrodka Kultury – 230 tys. 
zł. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 125 
tys. zł  z PROW.

6. Przebudowa skrzyżowania dróg : gminnej, 
powiatowej i wojewódzkiej – koszt 540 800 zł, 
dofinansowanie gminy 200 tys. zł.

7. Zakup i montaż trzech przystanków
8. Budowa kanalizacji –  wartość kosztorysowa 9 

mln 145 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 6 
mln 708 tys. zł.

9. Opracowanie planu zagospodarowania prze-
strzennego – łącznie z Tarnawcem i częścią 
górniczą Ożanny. – koszt 55 400 zł.

10. Plan urządzenia dla lasów Mienia Gminnego – 
24 tys. zł.

11. Remont drogi gminnej „Ruski Koniec” 1 007 
mb. – koszt 220 tys. zł. Pozyskano dofinanso-
wanie 100 tys. zł.

12.  Wyposażenie sali komputerowej w szkole –  
41 tys. zł.

13. Opracowanie dokumentacji na modernizację 
stadionu LKS – 18 tys. zł.

14. Wymiana pieca gazowego w OSP – 12 tys. zł.
15. Budowa drogi polnej - 23 tys. zł.
16. Remont drogi gminnej Cztery Chałupy –  koszt 

148 651 zł, pozyskano dofinansowanie w kwo-
cie 100 tys. zł. 

17.  Remont drogi gminne obok dawnej „smolarni” 
– koszt 225 553 zł. , pozyskano dofinansowa-
nie 150 tys. zł. 

18. Wykonanie oświetlenia ulicznego I część 
„Górki” – 40 900 zł. 

19. Wykonanie drogi gminnej „Górki” w kierunku 
Tarnawca, 500 mb. – koszt 130 tys. zł., uzyska-
no dofinansowanie 105 tys. zł.

20. Wykonanie drogi do Ożanny – trzeci odcinek – 
koszt 143 tys. zł.

21. Remont drogi gminnej przy szkole 185 mb. – 
35 tys. zł.

22. Wykonanie drogi na „Mielniki” 370 mb. – 
koszt 82 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 65 tys. zł.

23. Wykonanie drogi od kładki w kierunku kościo-
ła – 25 174 zł. Uzyskano dofinansowanie  
20 139 zł.
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24. Wykonanie oświetlenia ulicznego II część –  
45 tys. zł.

25. Docieplenie i wykonanie elewacji budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku 
z ogrodzeniem placu. Zadanie podzielone na 
dwa etapy w ramach jednego wniosku złożone-
go do PROW. Wartość kosztorysowa 204 400 
zł. Dofinansowanie 126 000 zł.

26. Bieżące remonty dróg polnych – 31 tys. zł.
27. Opracowanie dokumentacji na modernizację 

stacji uzdatniania wody – dotyczącej wsi Kury-
łówka i Dąbrowica.- 52 tys. zł.

28. Projekt oświetlenia ulicznego - 11 200 zł
29. Zakup samochody strażackiego – 750 tys. zł. 

Pozyskano dofinansowanie 638 tys. zł.
30. Złożono wniosek i ogłoszono przetarg na reno-

wację stadionu LKS – w dwóch etapach: I etap 
wartość kosztorysowa -  568 tys. zł, dotyczy 
płyty stadionowej , boiska i bieżni, II etap war-
tość kosztorysowa 228 tys. dotyczy budynku 
i otoczenia.

Ożanna
1. Budowa kanalizacji – 1 mln 800 tys. zł.
2. Remont drogi gminnej przez wieś 800 mb. – 

koszt 202 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 
80 tys. zł.

3. Oświetlenie kościoła 
4. Remonty dróg polnych – 16 500  zł.
5. Opracowanie planu zagospodarowanie prze-

strzennego – obszaru górniczego z Kuryłówką 
i Tarnawcem – 55 400 zł

6. Remont mostu – 40 200 zł w 2007 r. ; 40 243 
zł w 2008 r. 

7. Remont drogi do kościoła – 42 tys. zł.

8. Zakup i montaż przystanku – 5 tys. zł.
9. Wykonanie dwóch zatok autobusowych – 14 

640 zł.
10. Remont przystanku – 2 tys. zł.
11. Remont drogi od kościoła do przystanku – 30 

100 zł. Uzyskano dofinansowanie 24 080 zł.  

Słoboda
1. Wykonanie 1050 mb. drogi Mała Słoboda – 

165 000 zł.

2. Zakup i montaż przystanków – 2 szt. 12 300 zł
3. Wykonanie bariery ochronnej od Małej Słobo-

dy do Luchowa – 2 000 zł
4. Wykonanie projektu zatoki autobusowej – 

6 300 zł
5. Wykonanie remontu drogi powiatowej I odci-

nek 300 mb. – koszt 101 tys. zł.  dofinansowa-
nie gminy 60 tys. zł.

6. Wykonanie drogi powiatowej do Kolonii 
Polskiej – koszt 472 tys. zł., dofinansowanie 
gminy 371 tys. zł

7. Pozyskano samochód strażacki – Żuk, dla OSP
8. Bieżące remonty dróg polnych – 15 tys. zł.
9. Projekt kanalizacji wspólnie z Brzyską Wolą 

i Wólką Łamaną- 148 tys.  zł.



7

Tarnawiec
1. Wykonanie planu zagospodarowania prze-

strzennego – łącznie z Kuryłówką i Ożanną – 
55 400 zł

2. Zakup i montaż przystanku – 4 500 zł
3. Wykonanie drogi gminnej 200 mb. – 50 tys. zł. 
4. Budowa Wiejskiego Domu Kultury – koszt 

1 mln. 100 tys. zł. – pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 500 tys. zł.

5. Bieżące remonty dróg polnych -  16 500 zł

Wólka Łamana
1. Zakup i montaż przystanku – 5 500 zł
2. Remont mostu – 37 500 zł
3. Wykonanie planu zagospodarowania prze-

strzennego – 28 670 zł.

4. Remont drogi powiatowej 1 990 mb, koszt  
431 tys. zł,  dofinansowanie gminy 182 tys. zł.

5. Zakup samochodu strażackiego 65 tys. zł.
6. Bieżące remonty dróg polnych – 15 tys. zł.
7. Projekt kanalizacji wspólnie z Brzyską Wolą i 

Słobodą - 148 tys.  zł.
Ponadto na rzecz parafii Tarnawiec i Bystre- ko-
ściół w Kulnie, przekazano znaczące ilości drewna 
jako pomoc rzeczową. 

 Życie gminy nie koncentruje się jednak tyl-
ko na sprawach inwestycyjnych. Szczególne miejsce 
w systemie wartości samorządu obecnej kadencji zaj-
mują bowiem sprawy związane  z życiem społecznym  
i kulturalnym mieszkańców. W związku z tym pod-
jęto wiele nowych inicjatyw mających na celu inte-
grację dzieci i młodzieży oraz reintegrację społeczną 
osób starszych.  W ramach Programu Integracji Spo-

łecznej pozyskano środki w wys. 320 tys. zł , które 
pozwoliły na utworzenie ośmiu ( na dziesięć sołectw 
w gminie) świetlic środowiskowych oraz Gminnego 
Klubu Seniora. Wszystkie te placówki wyposażone 
zostały w odpowiednie umeblowanie, sprzęty, pomo-
ce,  a przy każdej świetlicy powstało ponadto boisko 
do siatkówki i badmintona. Przy wsparciu finanso-
wym tego Programu wydano również pierwsze opra-
cowanie o gminie – Album „Gmina Kuryłówka”. 
Działalność świetlic wspiera także Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, które podczas 
wakacji organizowało w świetlicach dożywianie dla 
dzieci w ramach programu „Podziel się posiłkiem”.                                                                                                                                      
 Bardzo dużą uwagę zwrócono także na profilaktykę 
zdrowotną mieszkańców gminy. Stąd też samorząd 
wspiera liczne programy profilaktyczne realizowane 
w szkołach oraz cyklicznie organizuje badania pro-
filaktyczne dla kobiet, sprowadzając na teren gminy  
CYTOMAMMOBUS Fundacji SOS Życie z Mielca.                                                                      
Wiele podmiotów z terenu gminy tj. Gminny Ośro-
dek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Kury-
łówce i jej filie, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Gminy Kuryłówka, angażuje się w działalność kul-
turalną gminy pozyskując przy tym środki finanso-
we z różnych programów na cele przedsięwzięć cy-
klicznych tj. Dni Gminy, Dożynki, Jazz nad Ożanną, 
Spotkania z Folklorem, organizowanie zajęć poza-
lekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wzboga-
canie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy.                                                                                          
W minionym roku znaczącym wsparciem objęto 
również osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Otrzymały one pomoc w ramach pro-
jektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  reali-
zowanego przez ośrodek pomocy społecznej. War-
tość projektu w 2009 r. wyniosła  98 tys. zł. Projekt 
ten kontynuowany jest również  w roku bieżącym, 
jego  wartość wynosi obecnie 138 tys. zł. Rodzaje 
proponowanego wsparcia dla beneficjentów to: in-
dywidualne poradnictwo psychologiczne, pedago-
giczne, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizu-
jące, kursy i szkolenia zawodowe,   grupy wsparcia 
oraz nowa usługa jaką jest asystent rodziny.      
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Remont drogi Kulno - Łazów
 Dzięki współpracy kilku samorządów, 
a mianowicie powiatu niżańskiego i leżajskiego oraz 
wsparciu dwóch gmin: gminy Krzeszów i gminy Ku-
ryłówka, udało się przeprowadzić remont drogi po-
wiatowej Krzeszów -  Kulno o łącznej długości 14 
160 mb. Inwestycję zrealizowano w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 7 097 087 zł. w 
tym dofinansowanie środków unij-
nych 4 880 593 zł. Odcinek tej drogi 
przebiegający przez naszą gminę to 
3 km łączący wioski Kulno- Łazów. 
Jego koszt  to 1 353 000 zł. współfi-
nansowany przez Starostwo Powia-
towe w Leżajsku i Gminę Kuryłów-
ka. Udział finansowy naszej gminy 
w tym zadaniu wyniósł 203 030 zł. 
Mieszkańcy wsi Kulno, nie kryją 
zadowolenia z faktu, że droga, któ-
ra jest dla nich niezwykle istotnym 
łącznikiem z innymi miejscowościa-
mi, w niczym już nie przypomina tej 
z przed kilku miesięcy. Podczas uro-

czystości otwarcia drogi, w której uczestniczyli m.in. 
Tadeusz Halesiak – wójt gminy Kuryłówka i Roman 
Szałajko – radny powiatowy, wszyscy podkreślali, że 
teraz jazda tą drogą stanie się przyjemnością i życzyli 
oby więcej takich powodów do zadowolenia mieli po-
zostali mieszkańcy gminy i powiatu, dla których stan 
dróg jest sprawą najwyższej wagi.   

 Na wniosek  Tadeusza Halesiaka  Wójta Gminy 
Kuryłówka , Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski nadał wyróżniającym się pracowni-
kom jednostek organizacyjnych gminy Kuryłówka  złote 
i srebrne medale „ Za wieloletnią służbę”. Aktu wrę-
czenia odznaczeń dokonał 
dr  Mirosław Karapyta Wo-
jewoda Podkarpacki.

Medale otrzymali  : 
1. Jozef Błoński  Dyrektor 

Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół.

2. Anna Bienias Główna 
Księgowa  Gminne-
go Zespołu Obsługi 
Szkół .

3. Róża Parobek starszy 
pracownik socjalny 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce 

4.Józef  Mazurek  kierow-
nik Zakładu Gospo-

darki Komunalnej.
5.Maria Kiszczak specjalistka ds. księgowości 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
R.Sz.

Odznaczeni za długoletnią służbę
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Projekty realizowane przez Urząd Gminy Kuryłówka
I. Szlak turystyczny szansa rozwoju turystyki ak-

tywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy 
Kuryłówka.

Wartość projektu - 120 tys. zł. 
Wkład własny - 3 tys. zł

 W ramach projektu zostanie wykonane umoc-
nienie brzegu nad Sanem w okolicach mostu gdzie bę-
dzie można cumować tratwy i kajaki. Z tego miejsca 
wytyczono szlak rowerowy o długości 20 km. Szlak 
biegnie polami i po przekroczeniu drogi i kładki na 
Złotej kieruje się obok kościoła Pw. Św Józefa w Ku-
ryłówce do (zad. 1 utwardzenie terenu od kładki do 
drogi gminnej) Ożanny.
W Ożannie zaplanowano miejsce postoju tj. Plac re-
kreacyjny obok dzwonnicy. Tu zbudowany zostanie 
(zadanie 2: grzybek)  oraz wyremontowana zostanie 
(zad.3 dzwonnica). Po odpoczynku turyści udadzą 
się w dalsza drogą wytyczonym szlakiem (zadanie 
4 – utwardzenie szlaku koło kościoła w Ożannie). 
Szlak biegnie drogą obok sklepów w Ożannie by po-
tem skręci w las i lasem kierowany jest do Kuryłówki, 
a następnie w kierunku Sanu. 
Koszty: umocnienie brzegu - 20 000 tys. (całe opra-
cowanie i przetarg w gestii UG Krzeszów).

utwardzenie terenu w Kuryłówce 25 974
utwardzenie terenu w Ożannie 30 076
zadaszona wiata (grzybek w Ożannie) 27 349
dzwonnica 9 196

II. Projekt informatyzacji Urzędu  ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
RPO Województwa Podkarpackiego „Podkar-
packi System  e- Administracji Publicznej„ 

Wartość projektu - 459 123 zł

Wkład własny 2010 - 32 120

 2 011- 41302

 2012 -  4 204

 77 626

 Otrzymamy całe oprzyrządowanie informa-
tyczne :licencjonowane programy , komputery, lap-
topy , serwer i inne oprzyrządowanie Punktu Obsługi 
Interesanta , infomaty zewnętrzne i wewnętrzne, elek-
troniczna skrzynka podawcza i elektroniczny obieg 
dokumentów. 

III. Uczestniczymy w projekcie realizowanym 
przez Urząd Marszałkowski  Województwa Podkar-
packiego dot. powszechnego dostępu do Internetu.  
„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” 
oraz projektów sieci szerokopasmowych 
w Regionalnych Programach Operacyjnych. 

IV. Realizujemy szkolenie w ramach Europejskiego 
Funduszu Program Operacyjny Kapitał Ludzki  z 
Kapitału Ludzkiego „Podkarpacka Akademia No-
woczesnego Urzędu„ Szkolenie prowadzi  przy 
współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z 
Lublina . Jest to kolejny etap doskonalenia Syste-
mu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008. Szkole-
nie jest całkowicie za darmo uczestniczymy wraz 
z urzędami: Starostwa, Grodziska Dolnego, Gm. 
Leżajsk i Mig Nowa Sarzyna.

Gmina dba o finanse Mieszkańców
 6 października br. w Rzeszowie podczas konferencji ph. 
„Wiedzieć znaczy zarabiać” zorganizowanej pod honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, wójt gminy 
Tadeusz Halesiak otrzymał wyróżnienie „Gmina dbająca o finan-
se mieszkańców”, przyznawane wg kapituły tym gminom, które 
realizują wiele kosztownych zadań, zachowując przy tym dbałość 
o bezpieczeństwo finansowe gminy. Do tego szczególnego grona 
zakwalifikowana została gmina Kuryłówka, stąd składamy ser-
deczne gratulacje autorom tego sukcesu, przede wszystkim Wój-
towi, Skarbnikowi i całej Radzie naszego samorządu.   
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 7 Październik 2010 roku  - dziesiąty miesiąc 
realizacji drugiej edycji projektu systemowego pt.: 
„Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka”,  współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet 
VII. Promocja integracji społecznej; przyniósł ze 
sobą kolejne a zarazem ostatnie szkolenie zawodo-
we dla beneficjentek w/w projektu. Szkolenie pod 
nazwą „Kucharz małej gastronomi” rozpoczęło się 
27 września, a jego zakończenie przewidziane jest 
na 4 listopada. Poprzez udział w powyższym szko-
leniu uczestniczki zdobyły wiedzę teoretyczną nt. 
placówek gastronomicznych, marketingu i caterin-
gu w gastronomi oraz podstaw technologii z towa-
roznawstwem, a obecnie ćwiczą swoje praktyczne 
umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków 
w kuchni Naszego ośrodka. 
Beneficjentki mają już za sobą „Trening komuni-
kacyjny”, który stanowił preludium tegorocznego 
projektu. Na  przełomie marca i kwietnia br. bene-
ficjentki projektu poprzez udział w „Warsztatach 
aktywnych technik poszukiwania pracy” podniosły 
poziom swojej aktywności zawodowej. Od kwietnia 
kompleksową pomoc w podstawowych obszarach 
życia społecznego świadczy Asystent Rodziny. Na-
stępnie w maju i czerwcu odbyło się szkolenie za-
wodowe „Opiekun osób starszych”, przewidziane 
dla 3 uczestniczek. W sierpniu z kolei zakończył 
się  „Kurs obsługi kasy fiskalnej”, w którym wzięły 
udział 4 kobiety.
Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kuryłówce realizowany jest od 1 kwietnia 
2009 roku; rok 2010 jest kontynuacją działań  z roku 

poprzedniego. Wartość projektu w br. oszacowano na 
kwotę 138 tyś. zł.  Za główny cel tegorocznego pro-
jektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej postawił 
sobie „Ograniczenie zjawiska marginalizacji i wy-
kluczenia społecznego beneficjentów ostatecznych 

poprzez stworzenie kompleksowego systemu wspar-
cia umożliwiającego kobietom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych oraz nabycie nowych 
kwalifikacji zawodowych, co pozytywnie wpłynie 
na poprawę ich sytuacji na lokalnym rynku pracy”. 
W ramach powyższego celu zawarto 10 kontraktów 
socjalnych z beneficjentami ostatecznymi, które za-
kładają następujące działania projektowe:

•  Trening komunikacyjny – 10 kobiet,
•  Warsztaty aktywnych technik poszukiwania 

pracy – 10 kobiet ,
•  Szkolenie „Opiekun osób starszych” – 3 kobie-

ty,
•  Szkolenie „Kurs obsługi kasy fiskalnej” – 4 ko-

biety,
•  Szkolenie „Kucharz małej gastronomi” – 3 ko-

biety, 
•  Kompleksowa pomoc rodzinom dysfunkcjo-

nalnym w podstawowych obszarach życia spo-
łecznego i rodzinnego poprzez współprace 3 
rodzin z Asystentem Rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
na rok 2011 planuje kolejne działania projektowe 
w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszech-
nienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, stosując przy tym dobre praktyki z lat 
poprzednich. Kurs „Kucharz małej gastronomi”

Czas na aktywność
w Gminie Kuryłówka

Efekty naszej pracy...

!
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Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury
w Kolonii Polskiej

 Dnia 3 października 2010 r. w Kolo-
nii Polskiej odbyła się uroczystość otwarcia 
Wiejskiego Domu Kultury wraz z segmen-
tem strażackim.
Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, któ-
rą celebrował proboszcz parafii Kolonia Pol-
ska, ksiądz Stanisław Sroka. Po zakończonej 
mszy, nastąpił przemarsz na plac przed Do-
mem Kultury, gdzie Mazurkiem Dąbrow-
skiego zainaugurowano uroczystość. Wójt 
Gminy Tadeusz Halesiak powitał zaproszo-

nych gości i mieszkańców.
Po części oficjalnej, nastąpiło poświę-
cenie budynku, krzyża i obrazu św. Flo-
riana. 
Na ręce dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce, Leszka Połcia 
i ręce pani sołtys Kolonii Polskiej, Kry-
styny Kiełboń, został przekazany sym-
boliczny klucz do budynku.
Na zakończenie obiekt został udostęp-
niony przybyłym mieszkańcom.

gokpb

Zima
Poradnik ogólny

 Nadchodzi zima. Synoptycy ostrzegają, że 
będzie śnieżna i mroźna. Zdarza się, że nawet tere-
ny, gdzie zwykle przebiega ona łagodnie mogą być 
dotknięte gwałtownymi atakami mrozu, obfitymi 
opadami śniegu i marznącego deszczu. Tego rodza-
ju zdarzenia powodują utrudnienia na drogach a na-
wet ich nieprzejezdność, przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, problemy z funkcjonowaniem sieci tele-
fonicznej.  W takich warunkach normalne funkcjono-
wanie lokalnych społeczności jest bardzo utrudnione, 
a sprawne prowadzenie działań ratowniczych bywa 
niemożliwe.
Nadzwyczajna mobilizacja sil i środków państwa 
i samorządu terytorialnego, w tym Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego pozwala ochronić życie 
ludzi i zminimalizować straty materialne.
Również i Ty możesz przyczynić się do pomniejsze-
nia oddziaływania negatywnych skutków zimy za-
równo na Ciebie, jak i członków Twojej rodziny. Weź 

na siebie ciężar przygotowań w takim zakresie, jaki 
uznasz za stosowny odpowiednio do zaistniałej sytu-
acji kryzysowej.

• Uważnie obserwuj pogodę i zmiany w jej sta-
nie, zapowiadane w prognozach pogody,

• Zrozum znaczenie stosowanych w mediach 
określeń stanu pogody i zjawisk atmosferycz-
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Dożynki Gminne 2010

„ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy (…)”

nych,
• Zgromadź w domu niezbędne wyposażenie, 

które pomoże Ci przetrwać trudne godziny lub 
dni bez ogrzewania, oświetlenia, łączności, cie-
płej żywności, leków itp,

• Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy” tj. 
łopatkę do śniegu, radio zasilane bateriami, 
migające światło, racje żywnościowe, rękawi-
ce, czapkę, koc, linkę holowniczą, łańcuchy na 
koła, kable rozruchowe do akumulatora, mapę 
drogową, zapasowe baterie.

• Zadbaj o stan podręcznego sprzętu gaśnicze-
go (brak energii prawie zawsze powoduje brak 
wody, a nieprzejezdne drogi uniemożliwią szyb-
kie dotarcie straży pożarnej),

• Stosuj w zimie ubrania składające się z kilku 
warstw z lekkiego materiału zamiast np. jedne-
go grubego płaszcza zimowego,

• Na zewnątrz zawsze przebywaj w nakryciu gło-
wy – to miejsce szczególnie narażone na straty 
ciepła,

• Nie podejmuj prac wymagających nadmiernego 
wysiłku np. w czasie odgarniania śniegu. Taki 
wysiłek może być przyczyną ataków serca,

• Zwracaj uwagę na odczuwalne objawy odmro-
żenia palców rąk i stóp, uszu, nosa i policzków. 
Jeśli stracisz czucie, na pomoc może być za 
późno ze względu na nieodwracalne zmiany,

• Informuj odpowiednie instytucje o zagroże-
niach,

• Oceniaj realnie występujące sytuacje niebez-
pieczne, nie lekceważ ich ale też nie wyolbrzy-
miaj zagrożenia – wysłana do Ciebie pomoc 
może być bardziej potrzebna innym osobom.

TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego 17 240 45 68
Urząd Gminy Kuryłówka 17 243 80 10
0 800 105 410  infolinia  udzielająca informacji 
osobom bezdomnym lub potrzebującym pomocy 
o placówkach świadczących pomoc w zakresie 
pomocy społecznej.

 Taka myśl towarzyszyła tegorocznym Do-
żynkom Gminnym, które odbyły się 5 września br. 
w Kuryłówce. Dożynki potocznie zwą się Świętem 
Plonów, jako że jest to święto rolników połączone z 
obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac 
polowych. 
Obchody tegorocznych dożynek stanowiły jeden 
głównych elementów realizacji projektu „Przyszłość 
z tradycjami” operacji z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 re-

alizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy 
Kuryłówka. Jak zawsze rozpoczęła je uroczysta Msza 
Święta, tym razem jednak w kościele pw. św. Miko-
łaja w Kuryłówce, którą koncelebrowali proboszczo-
wie: ks. Franciszek Goch, ks. Stanisław Sroka oraz 
ks. Henryk Misa. Po poświęceniu wieńców, liturgia 
dobiegła końca i barwny korowód udał się na plac 
przy Strażnicy OSP w celu kontynuowania uroczy-
stości. Delegacje jedna za drugą prezentowały swoje 
wieńce układając je przy scenie. Oficjalnym rozpo-
częciem było odegranie przez Orkiestrę Dętą GOK 

Hymnu Polski oraz Roty. Następnie Wójt Gmi-
ny Kuryłówka - Tadeusz Halesiak, wygłosił sło-
wa podziękowania dla rolników za trud włożony 
w ich pracę na roli, powitał zaproszonych gości, 
przybyłych  samorządowców i dokonał uroczy-
stego otwarcia  Dożynek Gminnych 2010.
Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie chleba 
gospodarzowi gminy przez starostów, którymi 
byli Janina Socha ze Słobody oraz Władysław 
Staroń z Ożanny. W części głównej poświęco-
ny został też nowy samochód strażacki o war-
tości 750 tys. zł. dla OSP Kuryłówka,  a dla 
powodzian z miejscowości Sokolniki w Gminie 
Gorzyce przekazano ponad 10 ton zboża wraz 
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z darami pieniężnymi pochodzącymi ze zbiórki zor-
ganizowanej przez Wójta Gminy oraz strażaków OSP 
im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. 
Następnie na scenie zaprezentowały się panie z grup 
wieńcowych z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kolonii 
Polskiej, Kulna, Kuryłówki, Ożanny, Słobody, Tar-
nawca i Wólki Łamanej. Humorystycznymi przy-
śpiewkami rozbawiły licznie przybyłych mieszkań-
ców z okolicznych wiosek. Głównym punktem części 
artystycznej był  Obrzęd Dożynkowy zaprezentowany 
przez Klub Seniora wraz z paniami z Zespołów Śpie-
waczych Jarzębina z Kuryłówki i Leszczyna z Kulna, 
który został opracowany i przygotowany w ramach 
projektu „Przyszłość z tradycjami”. Przedstawiona 
przez nich scenka nawiązująca do żniw i ciężkiej 
pracy na roli, wielu starszym osobom przypomniała, 

a dzieciom i młodzieży pokazała, jak wyglądały żni-
wa w dawnych czasach.
Gdy dzień powoli chylił się ku wieczorowi zebrani 

widzowie przenieśli się na teren stadionu sporto-
wego, gdzie mogli podziwiać pokaz konny w wy-
konaniu Ułanów wraz z Amazonkami. Kaskaderka 
konna, cięcie szablą, skoki przez przeszkody i ujeż-
dżanie zachwyciły licznie przybyłych obserwatorów. 
W międzyczasie, od początku imprezy, można było 
wziąć udział w konkursie KRUS „BHP w rolnictwie”. 
Swoje stoiska prezentowali także PODR Boguchwa-
ła z płodami ziemi, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz 
Stowarzyszenie Kraina Sanu LGD w Tryńczy, która 
prezentowała sztukę ludową oraz produkty lokalnych 
artystów i producentów. vOczywiście, nie zabrakło 
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licznych atrakcji dla najmłodszych uczestników, a na 
zakończenie części ludowej gościnnie wystąpił ze-
spół Kalina z Przychojca.
Ostatnim punktem Dożynek był koncert miejsco-
wego zespołu WILD, który zagrał covery znanych 
i lubianych przebojów polskich oraz zagranicznych, 
znakomicie bawiąc zgromadzonych pod Grzybkiem 
młodszych i starszych tancerzy. Mimo, że pogoda 
w tym dniu nikogo nie rozpieszczała to każdy, kto 
opuszczał plac dożynkowy, choć zmarznięty to jed-
nak zadowolony.

„Spotkanie z Folklorem i Biesiadą”
 Na placu przy strażnicy OSP w Kuryłówce, 
22 sierpnia 2010 roku, odbyło się kolejne Spotkanie 
z Folklorem i Biesiadą, którego organizatorem byli 
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz Po-
wiat Leżajsk. Od godziny 16 na scenie pojawiały się 
kolejno zespół „CDN” z Dąbrowicy, „Leszczyna” 
z Kulna, „Jarzębina” z Kuryłówki i „Sarzynianki” 
z Sarzyny.

Po występach barwnie ubranych pań z zespołów 
śpiewaczych przyszedł czas na kapele podwórkowe. 
Jako pierwsi zaprezentowali się „Fakiry” z Piotrko-
wa Trybunalskiego, którzy swoją muzyką i humo-
rem zabawili przybyłych słuchaczy. Po nich swoje 
możliwości zaprezentował zespół „Paka” z Grajewa. 
W rytmach biesiadnych nawiązali do cygańskich 
korzeni, porównując życie muzyka do cygana prze-

noszącego się z miejsca na 
miejsce.
Około godziny 20 występy 
zakończyły się i wszyscy 
chętni mogli potańczyć 
w rytmach muzyki tanecz-
nej.
Organizatorzy dziękują za 
wsparcie finansowe sponso-
rom: Browar Leżajsk (spon-
sor główny) oraz Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku.

gokpb

Organizatorzy pragną także podziękować licznemu gronu sponsorów za wsparcie finansowe:  
BROWAR LEŻAJSK (SPONSOR OFICJALNY), WIESŁAWA I TADEUSZ GARBACZ, GALICJA 
LEŻAJSK, ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA, ZAKŁAD BUDUJĄCY KANALIZA-
CJĘ W KURYŁÓWCE, STANISŁAWA I ZDZISŁAW BARAN “USŁUGI TRANSPORTOWO-BU-
DOWLANE”, IGLOBUD LEŻAJSK (SPONSOR WSPOMAGAJĄCY), MZK LEŻAJSK, BIURO 
NIERUCHOMOŚCI „ALICJA” LEŻAJSK, USŁUGI TRANSPORTOWE TADEUSZ RUTKOWSKI 
I ZBIGNIEW TRĘBACZ, BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŻAJSKU, ZAKŁAD BUDOWLANY “AR-
KADY” JAROSŁAW, STUDIO REKLAMY „NATI”, “INFOGAL” LEŻAJSK, „SUDR” GRODZISKO 
DOLNE, ZAKŁAD INŻYNIERII LEŚNEJ JÓZEF MOMOT, “METEOR” TADEUSZ KYĆ, “BUD” 
LEŻAJSK - WANDA ŻOŁYNIAK, „CENTER-BUD” WOJCIECH SYDOŃ, BUCIOR KRZYSZTOF - 
POLE NAMIOTOWE, SKLEP WIELOBRANŻOWY – LESZEK JAŚKOWSKI.

gokpb
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 W piękny, sobotni wieczór 11 września br. 
pod Grzybkiem przy Strażnicy OSP 
w Kuryłówce, odbył się VI Przegląd Zespołów Roc-
kowych „GARAŻ”. Przegląd ten został zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz 
Powiat Leżajski. 
Pogoda dopisała, dzięki czemu impreza rozpoczęła 
się zgodnie z planem, czyli 
o godzinie 18. Po przyjeździe 4 zespołów nastąpiło 
szybkie losowanie i zaczęło się mocne granie.
Jako pierwszy wystąpił zespół PER RECTUM z Le-
żajska, który zagrał covery znane 
z undergroundowej sceny punka, oraz kilka własnych 
aranżacji.
Kolejni na scenie zaprezentowali się TYMCZASO-
WI z Kamienia. Oni z kolei melodycznym graniem 
i ostrymi dźwiękami gitar rozruszali licznie przyby-
łych słuchaczy.
RISING SUN występujący jako trzeci, przybyli na 
przegląd z Przeworska. Podobnie jak ich poprzednicy 
zagrali ostrego rocka.

Zupełnie inny styl zaprezentowała ostatnia grupa, 
także z Przeworska, MALCHUS. Zagrali oni utwory 
ze swojej najnowszej płyty „Didymos” wydanej 21 
maja 2010 roku. Można było usłyszeć chrześcijańską 
muzykę metalową, często określaną jako melodyjny 
progresywny metal.

gokpb

„Garaż 2010”

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ku-
ryłówce (filia Brzyska Wola) w dniach 19.07. 
– 30.07. 2010 r. realizowała projekt edukacyj-
ny ph. „Mała wieś, wielkie wakacje”. Projekt 
w 90% dofinansowany przez Fundację Wspo-
magania Wsi w ramach programu Pożyteczne 
Wakacje 2010 cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem. W projekcie wzięło udział 21 dzie-
ci z Brzyskiej Woli, w wieku od 10 -15 lat. 
Uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyj-
nych,  pracach porządkowych, pomocy ludziom 
starszym, w zajęciach sportowo-ruchowych 
oraz różnego rodzaju grach i zabawach. Dużą 
atrakcją dla uczestników była jazda na kucy-

kach: Katerinie i Wicku, był również wyjazd do 
kina i na basen. 
Założenia projektu znalazły uznanie wśród jego 
odbiorców,  którzy stwierdzili, iż pomoc taka 
była przyjemna , potrzebna i spełniła ich ocze-
kiwania.
Dzieci, które brały udział w projekcie wyraziły 
chęć uczestniczenia w podobnych przedsięwzię-
ciach w przyszłości, co ucieszyło, a tym samym 
zaspokoiło oczekiwania  organizatorów. 

gbp
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Kartki z historii: krok ku niepodległości cd.
 Próbując dokonać oceny pierwszych lat 
niepodległości, kiedy wykuwano granicę Pań-
stwa Polskiego nie  wolno nam  zapomnieć 
o tysiącach znanych i bezimiennych żołnierzach 
Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłko-
wego, Polskiej Siły Zbrojnej, armii generała Jó-
zefa Hallera, 4 Dywizji generała Żelichowskiego, 
5 Dywizji Syberyjskiej, I Korpusu Wschodniego 
oraz o  powstańcach śląskich i wielkopolskich 
i obrońcach Lwowa wszyscy oni  własną krwią tę 
granicę odrodzonej Polski wyznaczyli.
Przeglądając sprawozdania  dot. działalności Ar-
chiwum  Woskowego w latach 1918 – 1939 zna-
lazłem następujące informacje: „... do archiwum 
napływało szereg podań nie tylko z kraju, ale 
z zagranicy. Zaświadczenia o przebiegu służby 
potrzebne były petentom do stwierdzenia wysłu-
gi lat, emerytury, zaopatrzeń inwalidzkich, przy 
staraniach o państwową posadę, celem nadania 
Krzyża  lub Medalu Niepodległości, a także Ko-
łom  i Związkom dla celów ewidencyjnych i we-
ryfikacyjnych ( np. byłym Legionistom, obroń-
com Lwowa i innym). Archiwum Wojskowe 
załatwiało podania byłych żołnierzy gen. Hallera 
którzy mieszkali w USA i Francji. Na podstawie 
wydanych zaświadczeń,w USA mogli oni wnosić 
do 1927 roku podania o przyznanie im obywatel-
stwa. Natomiast we Francji byli żołnierze Hallera 
mieli możliwość  nabycia praw kombatanckich, 
które miały duże znaczenie przy uzyskaniu pra-
cy oraz bezpłatnej karty pobytu w tym państwie. 
Archiwum Wojskowe załatwiało  kwerendy dot. 
poświadczenia służby w wojsko austro-węgier-
skim. Żołnierze tej armii zamieszkali w  Czecho-
słowacji mieli zaliczane lata służby do lat pracy 
w górnictwie, a także przy uzyskaniu rent górni-
czych wypłacanych przez „Kasę Bracką”. 
Szczególne uprawnienia  mieli kawalerowie Or-
deru Wojskowego Virtuti Miltari „ traktowane-
go jako nagrody „...czynów wybitnego męstwa 
i odwagi, dokonanych w boju i połączonych z po-
świeceniem się dla dobra Ojczyzny...”
Sejm Ustawodawczy ustawą z dnia 1 sierpnia 
1919 roku wskrzesił order ustanowiony przez 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nada-
jąc mu nazwę „Order Wojskowy Virtuti Miltari”. 
Każdy kawaler orderu (bez względu na klasę 
i inne pobory otrzymywane z tytułu zatrudnienia) 
miał otrzymywać dożywotnio roczną pensję or-
derową w wysokości 300 zł. Ponadto przyznano 
im przywilej pierwszeństwa przy podziale ziemi, 
przy obejmowaniu posad rządowych, przy przyj-
mowaniu do zakładów dla inwalidów, a także 
uzyskiwanie dla dzieci miejsc stypendialnych 
w rządowych placówkach oświatowych i zakła-
dach wychowawczych. Kawalerowie orderu po-
siadali także pewne przywileje wojskowe.
Nowa ustawa z 1933 roku rozszerzała zakres 
uprawnień. Kawalerowie  Orderu Wojennego 
(zmieniono nazwę) Virtuti Miltari otrzymali 80% 
zniżkę przy przejazdach koleją, leczenie na koszt 
państwa, jeżeli choroba miała związek z służbą 
wojskową podczas wojny. Państwo polskie było 
zobowiązane dostarczyć  kawalerom orderu, pra-
cę zapewniającą godne utrzymanie, natomiast 
niezdolni do pracy i nie posiadający odpowied-
nich warunków materialnych otrzymywali za-
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opatrzenie jak dla osób szczególnie zasłużonych. 
Ponadto roczna pensja orderowa od 1933 roku 
wynosiła 300 zł i była zwolniona od wszelkich 
podatków. Warto nadmienić, że do 1 września 
1939 roku nadano 6589 (bardzo mało) Orderów 
Wojennych Virtuti Militari.
Analizując powyższe można wysnuć następujące 
wnioski, tylko służba w formacjach walczących 
o niepodległość Ojczyzny,  które wymieniam  po-
wyżej (tłustym drukiem) uprawniała do: stwier-
dzenia wysługi lat, emerytury, zaopatrzeń inwa-
lidzkich, przy staraniach o państwową posadę. 
Te same uprawnienia mieli ponadto powstańcy 
śląscy i wielkopolscy oraz  obrońcy Lwowa.
Kto o tych przepisach wiedział skwapliwie z nich 
korzystał i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Gorzej gdy próbowano owe przepisy obejść lub 
je sfałszować, a i tak bywało. Sam Józef Piłsud-
ski miał wyrazić się tak: „Gdybym miał tylu le-
gionistów ilu dzisiaj przypisuje sobie legionowe 
życiorysy zawojowałbym całą Europę  „. Nie da-
wała uprawnień Polakom służba w wojsku Au-
stro-Wegier podobnie jak udział w wojnie bol-
szewickiej 1920 r.
Oto nazwiska bohaterów walk o niepodległość 
Polski w latach 1914-1920 które udało się ustalić 
autorowi (jestem przekonany, że jest ich więcej): 
W Legionach Piłsudzkiego walczyli: Franciszek 
Dziki, kpt. inż. Józef Czajka (dwukrotnie odzna-
czony Krzyżem Walecznych) i prawdopodobnie  
Michał Pawul. 
W walkach z Ukraińcami (od listopada 1918 roku 
do śmierci na polu chwały w kwietniu 1919 roku) 
jako ochotnik  brał udział Franciszek Kycia.  
W armii generała Józefa Halera  walczyli:  Józef  
Bzdoń, Andrzej Ćwikła, Antonii Chudy, Michał 
Gondek, Franciszek Kotulski, Michał Kostek, Jó-
zef Szczęsny, Maksym Tkaczyk, Michał Zachar, 
Tomasz Tama. Ponadto  Antoni Cal, Jan Rów-
niak, Michał Pawelec i Obara z Kulna. Z Ożanny 
Jan Czarniecki.
   Czytelnik zapewne zapyta skąd czerpa-
łem informację o tych bohaterach. 
Biogramy: kpt. inż. Józefa Czajki „Józefa Szczę-
snego, Maksyma Tkaczyka zostały mi podane 
przez ich bliskich. Nie mam powodu tych da-

nych podważać. Zwłaszcza bohaterska postawa  
kpt. Józefa Czajki jest bogato udokumentowana 
zdjęciowo i źródłowo. Podobnie ma się życiorys 
Józefa Szczęsnego. Informacje o uczestnictwie 
w walkach z Ukraińcami w szeregach armii Ha-
lera swego ojca Maksyma, otrzymałem od Pana 
Piotra Tkaczyka. Maksym Tkaczyk często wspo-
minał: „...u Halera w jednej czwórce chodziłem 
z Michałem Kostkiem „. Andrzej Ćwikła w okre-
sie międzywojennym zapraszany był do szkoły 
aby wygłaszać patriotyczne pogadanki. Pan Piotr  
wspomina, że Ćwikła zawsze mówił bez kartki. 
Dzieci słuchały jego wypowiedzi z otwartą bu-
zią.O wyczynach Michała Gondka podczas walk 
polsko –bolszewickich było głośno. Podczas 
akcji wysadzania mostu został schwytany przez 
bolszewików. Wkrótce uciekł z niewoli. Za swój 
bohaterski czyn odznaczony został orderem „Vir-
tuti Militari”, kawalerem  tego  orderu był także 
Jan Czarniecki z Ożanny.
W dowód zasług otrzymał posadę woźnego sądo-
wego w Leżajsku oraz służbowe mieszkanie.
W okresie międzywojennym o Józefie Bzdoniu, 
Antonii Chudym i Franciszku Kotulskim mówiło 
się z dumą halerczycy. O Michale Zacharze po-
siadam następujące wiadomości:„ Po zakończe-
niu wojny Michał Zachar gospodarzył na roli, 
ale nie płacił z tego tytułu należności na rzecz 
gminy. Upierał się, że płacić nie będzie bo gdy  
poszedł na ochotnika do wojska to obiecano mu, 
że w wolnej Polsce za zasługi w  walce, żołnierze  
będą zwolnieni z obciążeń podatkowych. Nie-
stety nikt z władz gminy tego uznać nie chciał 
i skierował sprawę do komornika.Wkrótce zja-
wił się poborca oby ściągnąć zaległe należności. 
Zachar rozpoznał w poborcy swego dawnego do-
wódcę z czasów walki o niepodległość. Ten nie 
tylko nie ściągnął  należności (zostały umorzone)  
ale wystarał się dla niego o państwową posadę  
(dróżnika) w Leżajsku. Posadę „dróżnika” otrzy-
mał także wspomniany wcześniej Andrzej Ćwi-
kła. O udziale w wojsku Hallera? Antoniego Cala 
można znaleźć zapiski w kronice szkolnej Szkoły 
Podstawowej w Kulnie . 
Jak podaje Tadeusz Bazan autor książki „Zarys 
dziejów gminy Potok Górny 1574-2002” za za-
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sługi poniesione na polu chwały nadział ziemi 
pocerkiewnej  w ilości 15 mórg w Kulnie otrzy-
mał Jan Równiak i Michał Pawelec obaj byli żoł-
nierzami legionów. W okresie międzywojennym 
zaopatrzenie inwalidzkie otrzymywał Tama za ja-
kie zasługi dziś trudno dociec. Warto wspomnieć 
jeszcze o tzw. „trafikach” .
Otóż zasłużonym na polu chwały żołnie-
rzom którzy w wyniku odniesionych ran zo-
stali  inwalidami przydzielano koncesję na 
sprzedaż wyrobów tytoniowych zwanych 
„trafiką”. W Kuryłówce trafikę posiadali: Mi-
chał Kycia, Franciszek Borek i Michał Dutko. 
W Brzyskiej Woli Józef Kosiarski.  
     W dniu kolejnych obchodów Święta Nie-
podległości odtwarza  się w Zespole Szkół w Ku-
ryłówce piękną legendę o czte-
rech przyjaciołach (Franciszku 
Kyci, Franciszku Dzikim, Mi-
chale Pawulu i Józefie Josse),  
którzy wyruszyli razem by 
walczyć z Ukraińcami w 1918 
roku. 
Na tablicy  pomnika w Ku-
ryłówce widnieją tylko trzy 
nazwiska: Franciszka Kyci, 
Franciszka Dzikiego i Michała 
Pawula, jako tych, którzy zgi-
nęli w obronie Ojczyzny. Fran-
ciszek Kycia poległ  w kwietniu 
1919 roku w Gródku Jagiel-
lońskim podczas walk polsko-
ukraińskich, Franciszek Dziki 
zmarł w szpitalu w Krakowie 
w skutek odniesionych ran 13 
marca  1916 roku. Był żołnie-
rzem Legionów Piłsudskiego. 
Nie udało się ustalić kiedy 
i gdzie poległ Michał Pawul. 
Prawdopodobnie nie pocho-
dził z Kuryłówki. Zamieszkał 
tu wraz z żoną, ale nie mieli 
dzieci. Był  zatem dojrzałym 
żonatym mężczyzną podobnie 
jak Franciszek Dziki.   
Gdy trwały  walki polsko – 

ukraińskie od listopada 1918 roku do lipca 1919 
roku Józef Josse kontynuował naukę w Gimna-
zjum w Leżajsku, by ostatecznie złożyć maturę 
w maju 1919 roku. Takich informacji  dostarczają 
sprawozdania szkolne gimnazjum leżajskiego z 
tego okresu. Zapewne po zdaniu matury zgło-
sił się na ochotnika lub w ramach poboru został 
wcielony do armii polskiej. Brał udział w wojnie 
polsko – bolszewickiej. 
W świetle powyższego łączenie wszystkich tych 
nazwisk z walkami polsko-ukraińskimi od li-
stopada 1918 do 18  kwietnia  1919 roku (data 
śmierci Franciszka Kyci)  mija się z prawdą. 
 Zebrał i opracował 
 

R. Szałajko
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