„Bądź proboszczem według Bożego serca” - ks. kanonik Stanisław Stępień
proboszczem paraﬁi pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie
Cytat w tytule to słowa Arcybiskupa Stanisława Budzika wypowiedziane w remontowanym obecnie
kościele paraﬁalnym w Kurowie, podczas uroczystego wprowadzenia ks. kanonika Stanisława Stępnia
na urząd proboszcza miejscowej paraﬁi 24 marca 2019 r. (Msza św. koncelebrowana o godz. 17).

Ks. kanonik
Stanisław Stępień

Arcybiskup Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski

Nowego proboszcza witają
przedstawiciele paraﬁi
w Kurowie

Złożoną przysięgę podpisuje
ks. kanonik Stanisław Stępień

Podziękowania dotychczasowemu proboszczowi
składają przedstawiciele paraﬁi Rybitwy

Licznie zebrani na uroczystości paraﬁanie
z Kurowa i Rybitw

Akt objęcia urzędu proboszcza paraﬁi w Kurowie
potwierdza swym podpisem Abp Stanisław Budzik

Fot. Antoni Płachta - kw. „O Nas ...”
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Od Redakcji

Chrystus Zmartwychwstał

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...! Mamy już piękną
wiosnę 2019 r., a my witamy się z Państwem dopiero
po raz pierwszy w tym roku. Od wydania ostatniego grudniowego numeru, wydarzyło się w naszej gminie, w
naszej społeczności naprawdę bardzo dużo. Nie sposób
napisać o wszystkim, a nawet nie sposób wszystkiego
zapamiętać.
Jak zawsze, przygotowaliśmy dla Państwa pewien
materiał, z którego mamy nadzieję trochę się dowiecie
i będą to wartościowe dla Was informacje, trochę sobie
przypomnicie, na zdjęciach odnajdziecie znajome twarze
i miejsca.
Wydanie gminnego kwartalnika „O Nas” zbiegło się ze
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres. Kościół
katolicki uznaje te święta za najważniejsze w roku. To
faktycznie wyjątkowy czas, w którym po smutku i zadumie Wielkiego Postu, nadchodzi radość Zmartwychwstania. Dla większości Polaków, tak jak i dla większości
mieszkańców naszej gminy i naszych parafii, po udziale
w wielkanocnych nabożeństwach, przychodzi czas
na spotkania w gronie rodzinnym. Niech spotkanie ze
Zmartwychwstałym Panem wleje w Wasze serca otuchę i
nadzieję, a wspólnie spędzony czas z najbliższymi, niech
doda Państwu sił witalnych i radosnego, wiosennego
nastroju. Niech snują się przy tej okazji rozmowy o historii
miejscowości, o przodkach, o zasłużonych, o lokalnych
wydarzeniach. Może którąś z takich historii, będziecie
chcieli się podzielić ze wszystkimi Czytelnikami w kolejnych numerach gminnego wydawnictwa „O Nas”?
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
Redakcja

Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie
ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy
w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek
dziedzinie budujecie świat dzisiejszy
i jutrzejszy. Którzy budujecie śwat kultury
i cywilizacji; świat ekonomii i cywilizacji;
świat nauki i informacji. Nie odrzucajcie
Chrystusa. On jest kamieniem węgielnym!
Jan Paweł II
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Życzenia.
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością
oraz wielu pięknych chwil spędzonych
w gronie rodziny i przyjaciół
życzą:
Przewodniczący Rady Gminy
Artur Poniewierski
Wójt Gminy Kurów
Arkadiusz Małecki

Surrexit Dominus vere, alleluia.
Ipsi gloria et imperium per universa æternitatis sæcula,
alleluia, alleluia.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków,
alleluja, alleluja
Drodzy Parafianie! Szanowni Goście naszych parafii
Na radosne Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa,
pragniemy złożyć serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was pokojem.
Niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym
życiu, w Jego słowie, w Sakramentach świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim
w Eucharystii i w drugim człowieku.
Niech nadzieja wypływająca z pustego grobu budzi
w nas radość i ufność
oraz pomaga odkryć dobro w sercach naszych współbraci.
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT! Silnej i dynamicznej
WIARY!
In Christo!
Kapłani pracujący w parafiach Gminy Kurów
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Niech w każdym powtórzy się jak najdokładniej to, co
się stało na drodze do Emaus. Niech każdy zaprosi Chrystusa tak, jak
ci
uczniowie, którzy szli
z Nim tą drogą..
Niech Jezus
zostanie, niech
weźmie chleb,
odmówi słowa
błogosławieństwa
połamie
i rozda. I niech
wtedy
otworzą się oczy
każdego, gdy
Go pozna „przy
łamaniu chleba” (Łk 24, 35).
Aby Wielkanoc
dała
moc powrotu z nowym poznaniem Jezusa Chrystusa, Odkupiciela
człowieka. Bądźcie świadkami Zmartwychwstania Chrys-

tusa w dzisiejszym świecie poprzez silną wiarę i wasze
szlachetne zaangażowanie w autentycznym przeżywaniu
chrześcijaństwa. Niech tajemnica paschalna działa
w waszych sercach i umysłach.
Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam
Drogich mojemu
sercu
Rodaków.
Niech
Zmartwych stanie Pana Jezusa,
będzie
dla wszystkich
czasem
niezwykłych rodzinnych spotkań
i budowania pięknego człowieka zapatrzonego w Jezusa.
Ks. Grzegorz Chabros

W obecnym numerze „O Nas ”,
szczególnie polecamy:
* aktualności gminne i parafialne
* artykuły historyczne
* życzenia
* wiadomości kulturalno/oświatowe
* porady prawne
* wiadomości sportowe z terenu gminy
* Biuletyn GKRPA
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POWITANIE NOWEGO PROBOSZCZA
PARAFII KURÓW
24 marca 2019 r., w III niedzielę Wielkiego Postu, w Parafii
pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie, na
Mszy św. o godz. 17.00, abp Stanisław Budzik wprowadził na
urząd proboszcza ks. kan. Stanisława Stępnia, dotychczasowego, kilkunastoletniego proboszcza w parafii pw. Wszystkich
Świętych w Rybitwach.
„(...) Kapłani mają głosić Boże Słowo (...). To oni mają sprawować Sakramenty, zwłaszcza Sakrament Eucharystii i Sakrament Pokuty. To oni mają prowadzić wiernych drogami wiary.
Szczególna rola jest tu proboszcza, który prowadzi parafię, który
przewodniczy całej wspólnocie parafialnej (...) ” - mówił Pasterz,
a dalej : „Parafia Kurów otrzymuje dzisiaj nowego proboszcza
(...) Księże Stanisławie, doświadczenia jakie dotychczas zdobyłeś, bardzo Ci się przydadzą tutaj. Umacniaj wiarę ludu Bożego,
twórz Świętą wspólnotę, abyś jako Dobry Pasterz, prowadził ją
drogami Zbawienia. (...) - słyszeliśmy w homilii.
Drogi Księże Stanisławie!
W imieniu całej wspólnoty parafialnej
pragniemy Cię z całego serca powitać,
w tej zabytkowej świątyni pod wezwaniem Narodzenia NMP
i św. Michała Archanioła w Kurowie. Pragniemy Cię powitać również w naszej gminie, która potrzebuje duchowego przewodnika
i która chciałaby stać się Twoim domem i bliskim miejscem.
Witając Cię jako naszego Proboszcza, zapewniamy,
że będziemy Cię wspierać modlitwą, pomocą i pracą w Twojej
kapłańskiej posłudze. Twoja nominacja do nas, zbiegła się z trwającym w kościele gruntownym remontem, który rozpoczął Twój
poprzednik ks. Wiesław Cieszko, o którego zdrowie gorliwie się
modlimy.
Życzymy Ci wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Zapewniamy o chęci pomocy, i wspólnej pracy dla
dobra naszej wspólnoty.
Życzymy życzliwości ludzkich serc oraz wszelkiego dobra na
lata pracy w naszej parafii.
Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie dla Ciebie siłą w tej
posłudze,
a Maryja – Matka Kapłanów otacza płaszczem swojej matczynej opieki! Święty Michał Archanioł, niech ma Księdza w swej
szczególnej opiece i strzeże przed zasadzkami złego ducha.
Z Jego pomocą wprowadź ład i porządek na naszej ziemi.
Prowadź nas w wierze ku Zbawieniu!
Szczęść Boże!

Ksiądz Kanonik Stanisław Stępień
W związku z objęciem funkcji Proboszcza Parafii Kurów pw. Narodzenia NMP i Św. Michała
Archanioła w Kurowie składamy serdeczne gratulacje i zapewniamy o modlitwie, życzliwości i
pomocy w realizowaniu powierzonej misji.
Życzymy wytrwałości i odwagi w realizowaniu
wyznaczonych celów oraz wszelkiego dobra na
lata przyszłej współpracy.
Arkadiusz Małecki Wójt Gminy Kurów
Rada Gminy Kurów
Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kurów
Sołtysi Gminy Kurów

Społeczność parafialna
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Czcigodny Księże proboszczu Wiesławie
Cieszko,
Od lipca 2012 roku, pełniłeś w Parafii Kurów funkcję proboszcza. Zapisałeś się tym samym w znaczący sposób w historii parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie
i historii całej Gminy Kurów.
Poprzez podejmowane inicjatywy, dałeś się poznać jako
wszechstronny, dynamiczny Kapłan, inicjator wielu pomysłów,
budowniczy, dobry strateg, ciekawy świata pielgrzym, znający
historię kustosz zabytkowej parafii, dyplomata, podtrzymujący
międzynarodowe stosunki państwowe i ekumeniczne więzi religijne.
Dzięki Tobie, parafia w Kurowie stała się rozpoznawalna. Na
trwałe zapisała się chociażby na szlaku Ormian, których współbrata ks. Grzegorza Piramowicza - swojego wielkiego poprzednika z epoki Oświcenia, na stanowisku kurowskiego proboszcza, starałeś się szczególnie upamiętnić i oddać Mu hołd. Dzięki
Twoim staraniom zyskała rangę tutejsza szkoła, nosząca imię
ks. Grzegorza Piramowicza, rozsławiło się Gminne Muzeum,
poświęcone ks. Piramowiczowi i sławiące przy tym lokalne rzemiosło. Dzięki Tobie gościliśmy w naszej gminie wielu polityków,
mężów stanu, ambasadorów. Dzięki Tobie cmentarz doczekał
się alejek, remontów bram, kościół gruntownego odnowienia,
ogrzewania podłogowego, osuszenia, nowej marmurowej posadzki, ołtarza, ambonek, krypt, dzwony też świeżego oddechu,
dzięki którym wreszcie mogły dzwonić na chwałę Pana przy pogrzebach i na Rezurekcji. A my wszyscy, poczucia ładu i porządku. Sprawy nie tylko parafialne, ale i gminne leżały na sercu
ks. Wiesławowi. Chociażby organizacja w tym roku Dożynek
Powiatowych w Kurowie.
Różne są wyroki Pana, z pokorą przyjmujemy je, jako wierni.
Teraz przede wszystkim modlimy się za Twoje zdrowie Księże
Wiesławie, byś w pełni odzyskał lotność umysłu i sprawność,
byś dalej mógł służyć Najwyższemu swoim potencjałem, elokwencją, możliwościami ducha i umysłu.

Modlimy się za Twojego następcę, ks. Stanisława o mądrość,
roztropność w podejmowaniu wszelkich decyzji, o wsparcie św.
Michała dla Niego, by św. Michał bronił Go przed uobecniającym się i wywierającym presję szatanem i złem.
Księże Wiesławie, z życzeniami błogosławieństwa
Bożego,
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego - społeczność kurowska

Ksiądz Wiesław Cieszko
Podziękowanie
W imieniu Gminy Kurów składamy serdeczne
podziękowania za wieloletnią współpracę na
rzecz Gminy Kurów w szczególności dzieci
i młodzieży szkolnej, krzewienie postaw
patriotycznych, dbanie o zabytki i dziedzictwo
kulturowe naszej społeczności.
Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Arkadiusz Małecki Wójt Gminy Kurów
Rada Gminy Kurów
Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kurów
Sołtysi Gminy Kurów

Tradycja...
Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, upamiętniającym śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający
je Tydzień, zwany Wielkim, stanowi
okres wspomnień najważniejszych
dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń.
Podczas Soboru Nicejskiego ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą pełnię księżyca
po przesileniu wiosennym, tak więc

Wielkanoc jest świętem ruchomym. W obchodach tych świąt
często zauważa się dwa pierwiastki – czysto religijny i pogański.
Kościół przyjmując stare pogańskie obyczaje nadał im chrześcijańską nazwę. Ludowym zwyczajem wielkanocnym było spożywanie w czasie wielkiego Postu jedynie kaszy, ziemniaków,
żuru i śledzi. Wszystko to popijano lekko osoloną wodą z dodatkiem czosnku. Po zakończeniu postu, w zwyczaju było wieszanie bądź przybijanie śledzia do drzewa i zakopywanie w ziemi
żuru, a raczej jego skorup, które zostały po stłuczeniu garnka
po żurze. Śpiewano przy tym: „Oj żegnaj nam, żegnaj, Nasz
panie Żurowski, bo cię grzebiem w ziemi pod koniec soboty!”
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W Wielki Piątek chorzy, a także ludzie, którzy chcieli się chronić
przed chorobami przed wschodem słońca, szli do pobliskiego
zbiornika wodnego lub studni i tam obmywali się, bądź rzucali
się nawzajem do rzek lub jezior. Odbywało się to na pamiątkę
przekroczenia przez Chrystusa rzeki Cedron.
W Wielką Sobotę święcono potrawy. W wiklinowym
koszyczku niesiono po trochę wszystkich najważniejszych dań
świątecznych. W zależności od regionu zawartość koszyczków bywa różna, ale prawie zawsze znajduje się w nim chleb,
kiełbasa, sól, pieprz oraz pisanki. Dobór potraw w koszyczku
nigdy nie był przypadkowy. Chleb gwarantował dobrobyt i pomyślność. Jajko traktowane było jako symbol odradzającego się
życia, to także symbol zwycięstwa nad śmiercią. Sól – to minerał
życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszenia wszelkiego
zła. Wędlina zapewniała zdrowie i płodność, a także dostatek.
Chrzan zawsze był starym ludowym znaczeniem wszelkiej siły
i fizycznej krzepy. Ciasto – symbol umiejętności, a także w koszyczku mógł znaleźć się ser - symbol zawartej przyjaźni między
człowiekiem a siłami przyrody. Obrzęd przygotowywania pisanek znany był już od X wieku. Według wierzeń zdobienie jaj było
jednym z warunków ciągłości świata. Czynności tej dokonywały
kobiety podczas nieobecności mężczyzn, ponieważ ich obecność szkodziła magicznym właściwościom pisanek. Jeśli jakiś
mężczyzna znalazł się w pobliżu pracujących kobiet, te odczyniały urok słowami: „Sól tobie w oczach, kamień w zębach. Jak
ziemia woskowi nie szkodzi, Tak twoje oczy niech nie szkodzą
pisankom”. Wielką rolę odgrywała także symbolika zdobień: czerwień i biel oznaczały szacunek dla duchów opiekujących się
domostwem, - czerń w połączeniu z bielą czciła duchy ziemi,

KWARTALNIK GMINY KURÓW

- zieleń symbolizowała odrodzenie się przyrody i miłości, - brąz
symbolizował rodzinne szczęście. W polskiej kulturze zdobienie
jajek wielkanocnych stało się jednym z elementów sztuki ludowej, charakteryzującej poszczególne regiony kraju.
Z religijnej obrzędowości polskiej wsi, do naszych czasów przetrwało niewiele obyczajów. W niedzielę wielkanocną
w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta rezurekcja
(z łacińskiego ozn. zmartwychwstanie), która swymi tradycjami
sięga średniowiecza. Po powrocie do domu w gronie rodzinnym
zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką
z koszyczka. Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie powinno
zabraknąć tradycyjnych potraw jak: - barszczu wielkanocnego, białej kiełbasy pieczonej, - szynki świątecznej, - faszerowanych
jaj, - babki wielkanocnej - mazurka. Po śniadaniu często przystępowano do zabaw z pisankami.
Redakcja

Patroni 2019 Roku
Patronami 2019 r. będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna
Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia
Lubelska i Powstania Śląskie.
“W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został
podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały
tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły
ją dopiero połączone siły trzech zaborców” - czytamy w uchwale.
W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią
krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Patronem roku 2019 został również Gustaw Herling-Grudziński. 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego
z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego, stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu
przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.

W 2019 roku będą celebrowane także Powstania Śląskie. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej,
a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na
kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.
Anna Walentynowicz została kolejną patronką roku
2019. 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych
i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
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dowego „Solidarność”. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej
postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” napisano w uchwale.
Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem
Stanisława Moniuszki, z racji 200. rocznicy urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie
podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem
patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla
wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze
odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.
Red.

Serce świątyni
Parafia pw. Matki Kościoła w Dębie (dekanat garbowski,
gm. Kurów) jest jedną z najmniejszych w naszej archidiecezji.
Wspólnotę, której przewodzi ks. Jan Rząd, tworzy zaledwie 800
osób zamieszkałych w kilku wioskach: Bronisławka, Choszczów,
Dęba, Marianka, Paluchów, Posiołek i Wolica. Wiernych jednoczy wspólna wiara i troska o Dom Boży; od lat starają się, by ich
niewielki kościół był miejscem godnym i pięknym.
W ostatnim czasie wspólnota postarała się o nowy ołtarz. Poświęcenia najważniejszego miejsca w świątyni dokonał
abp Stanisław Budzik w I niedzielę Wielkiego Postu.
Patronką naszej parafii jest Matka Kościoła. Piszesz
o Niej w swojej książce pt. „Kocham dzieło Ducha Świętego”
następujące słowa: „Wpatrując się w Matkę Bożą, łatwiej nam
zrozumieć nasze powołanie do świętości, do słuchania słowa
Bożego, do postępowania drogami Chrystusa w mocy Ducha
Świętego”. W przestrzeni życia naszej parafii te słowa i Twoje
ojcowskie przesłanie pragniemy wykuwać w czyn. Sercami pełnymi radości witamy i prosimy o przewodniczenie Mszy św. na
chwałę Boga i dla umocnienia w wierze - mówił ks. Jan Rząd,
witając Metropolitę Lubelskiego. Wraz z Pasterzem archidiecezji
na piękną, rodzinną uroczystość przybył ks. Andrzej Machowicz
z Baranowa Sandomierskiego, dziekan ks. Marek Czerko oraz
krewni proboszcza: wujek ks. Józef Łukasz i brat ks. Stanisław
Rząd. Wnętrze świątyni wypełnili wierni; wśród nich siostry benedyktynki z Puław: s. Edyta i pochodząca z Dęby s. Innocencja.
- Cieszę się, że moja pierwsza wizytacja w tej parafii wypada w I niedzielę Wielkiego Postu, że mogę poświęcić nowy
ołtarz, serce świątyni i miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary, w prawdziwie rodzinnej wspólnocie. Wszyscy w Kościele
jesteśmy rodziną dzieci Bożych; spożywamy ten sam Chleb,
słuchamy tego samego Słowa, a przez miłość, jaką Duch Świę-

Ołtarz w Parafii pw. Matki Kościoła w Dębie
ty rozlewwa w naszych sercach, stajemy się jednym, świętym
Kościołem - mówił abp Stanisław Budzik. Pasterz pogratulował
wspólnocie i proboszczowi, że udało im się dokonać pięknego
dzieła. - Dziękujmy Chrystusowi, że w Najświętszym Sakramencie Ołtarza zostawił nam pamiątkę swojej męki, byśmy nieustannie, przez całe życie, czerpali z owoców Odkupienia. Z tego
ołtarza Chrystus daje nam Chleb z nieba, który nas umacnia
w drodze do Ojca; tu spełnia swoją obietnicę pozostania z nami
przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Niech ten ołtarz
gromadzi nas jako lud Boży, zjednoczony miłością Ojca, Syna
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i Ducha jako rodzinę parafialną, jednym głosem wyznającą słowem i życiem wiarę w Boga, który nas stworzył i odkupił; niech
naszym autorytetem będzie Chrystus i Jego Ewangelia - mówił
Ksiądz Arcybiskup.
U progu Wielkiego Potu abp Budzik wskazał na Chrystusa,
który nie uległ namowie szatana. - Jezus staje przed nami i pokazuje, jak wyjść zwycięsko z życiowej próby, jak walczyć z ułudą grzechu, jak odnaleźć radość z odzyskania panowania nad
sobą, jak przeciwstawić się złu. Człowiek, chociaż jest spragniony dobra, popełnia zło, bo szatan przedstawia je jako dobro,
mami obietnicami szczęśliwego życia i łatwego rozwiązywania
problemów. Jednak kiedy już ulegniemy podszeptom szatana,
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budzimy się z iluzji z pustką w sercu, z poczuciem winy i odarci
z godności. Nasze decyzje pokazują, kim jesteśmy, do kogo
należy nasze serce. Chociaż często ulegamy pokusie łatwego życia, taniej popularności i fałszywego autorytetu, naszym
zadaniem jest stać na straży granicy dobra i zła, odważnie
sprzeciwiać się złu i zło dobrem zwyciężać - nauczał Pasterz.
- Chrystus przychodzi do nas ze swoim słowem, by uczynić je
światłem życia, daje nam siebie, by być nie tylko Bogiem z nami,
ale Bogiem w nas; posyła Ducha, byśmy umieli przeciwstawić
się złu i nie ulegali pokusie - podkreślał.
Przedruk: „Niedziela” nr 12

Przeciw niepamięci
Antoni Sułek

Drogą do Sobiboru

Antoni Sułek
Wiosną 1942 roku drogami Generalnego Gubernatorstwa
posuwały się pochody. Od kilkuset do nawet kilku tysięcy ludzi, w eskorcie mundurowych szło i jechało na furmankach
w różnych kierunkach, ale zawsze do jednego celu – najbliższej stacji kolejowej. To Niemcy gnali Żydów - funkcjonariusze
władzy niemieckiej prowadzili ich na śmierć. Ze stacji pociągi
towarowe wiozły ich do celów o s t a t e c z n y c h, ukrytych
na odludziu miejsc, o których nikt wcześniej nie słyszał – do
Bełżca, Sobiboru, a potem i Treblinki. Tak przebiegała Operacja Reinhardt.
Mało jest świadectw ludzi, którzy ocaleli z takich pochodów
i opisali swą drogę oczyma ofiary. Jednym z nich był Hersz
Cukierman z Kurowa, który uciekł z Sobiboru, a po wojnie
opowiedział swą drogę z getta w Opolu do stacji w Nałęczowie. Na pewno jednak nikt nie towarzyszył takim pochodom,
by opisać je z zewnątrz, oczyma obserwatora. W wiele lat po

deportacjach Żydów, w pierwszej dekadzie obecnego wieku
postanowiłem opisać jeden taki pochód z zewnątrz i opowiedzieć go słowami świadków.
2 maja 1942 roku, w szabas z Michowa w pow. lubartowskim wyruszył w stronę stacji kolejowej w Nałęczowie konwój
Żydów. Michów przed wojną był tradycyjnym chrześcijańsko-żydowskim miasteczkiem, położony z dala od miasta i kolei, żył biednie z rolnictwa, lokalnego handlu i rzemiosła. Gdy
przyszli Niemcy, przesiedlili tu Żydów z innych miejscowości,
w tym wielu z Północnego Mazowsza i Wielkopolski, z terenów włączonych do Rzeszy. Skutkiem tego w 1942 roku Żydów w Michowie było może nawet dwa i pół tysiąca. W jerozolimskim Yad Vashem zachowała się tylko jedna ich fitografia
sprzed wojny.
Pochód miał przed sobą drogę długą i ciężką - 20 km do
Kurowa, a potem jeszcze 10 km do stacji. W ostatnich latach
obszedłem wsie wzdłuż pierwszej części tej drogi. Wyrosły
w tych stronach, poznawałem je teraz jako badacz, szukałem
świadków historii, by samemu stać się „świadkiem drugiej
generacji.” Zebrałem cały sznur opowieści, korzystałem też
z opowieści, które nosiłem w pamięci od dawna.
W socjologii chętnie opisuje się teraz moc sprawczą „aktorów pozaludzkich.” Takim aktorem może być nawet droga
- droga otwiera na świat, wzmaga ogólną mobilność, drogami
wędrują ludzie, towary i idee, płyną nowe prądy i przeciw-prądy. Dawna „polska droga” między Michowem a Kurowem była
kręta i uciążliwa dla jazdy. Drogę bitą, szosę z „kocich łbów”
wytyczono dopiero w latach 1920-tych, jej budowa była dobrodziejstwem dla okolicy. Na drogę skupowali od chłopów kamienie z pól, a było ich tyle, że na lepszych ziemiach ludzi stąd
przezywali „kamieniarzami,” a tamtejsze panny z tutejszych
kawalerów się tylko śmiały. Rząd płacił dobrze i żywym groszem, mówiono, że sprawdzała się przepowiednia, że przyjdą
takie czasy, że ludzie z kamienia chleb jeść będą. Wytyczono
ją tak, że choć przechodziła wzdłuż tylko jednej wsi, to łączyła
ze sobą i światem wiele, przecinała je albo przechodziła ich
skrajem. Wkrótce pomaszerowała nią Historia.
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We wrześniu 1939 roku tą drogą odeszło polskie wojsko i wjechali Niemcy. Napotkali dwóch chłopów, którzy dla
oszczędności buty związane sznurowadłami nieśli na ramionach; „u nas tylko psy chodzą boso” – rechotali. Potem doprowadzana z Kurowa brygada „Żydów roboczych” naprawiała
nawierzchnię drogi. Potem, w czterdziestym pierwszym roku
przetoczyła się po niej na wschód kolumna czołgów – Niemce
szły na Rosję. Za rok tą samą drogą, ale w drugą stronę przeszła inna kolumna.
Wiosną 1942 roku Niemcy zaczęli deportować Żydów
z okolicznych miasteczek. Na początku ludzie na wsi nie
wiedzieli, że od razu na śmierć. Raczej myśleli, że ich przesiedlają, że tak jak rok wcześniej, gdy zabierali Żydów ze wsi,
wywożą ich do gett lub na roboty. Myśleli w granicach swego
doświadczenia, już widzieli tu Żydów przywiezionych z innych
stron, nawet ze Słowacji, Żydów pracujących w kamieniołomie
i przy melioracji, Żydów katowanych i upokarzanych, ale przemysłowe wyniszczenie wszystkich Żydów było czymś, co nie
mogło im samo przyjść do głowy. Sami Żydzi, zwłaszcza na
początku wywózek - również w Kurowie - też nie wiedzieli,
dokąd i po co ich wywożą. Wprawdzie docierały do nich wiadomości, że wywożeni znikają gdzieś na wschodzie, ale ludzie
niełatwo uwierzą w nadejście i c h zagłady, w koniec świata.

na miejscu i wepchnęli do tej wspólnej mogiły. Wyjaśniła też,
że zastrzelonych to Niemcy zostawili już sołtysowi i policjantowi, sami poszli dalej.
Widok stosu zakrwawionych ciał usnąć potem nie dawał
staremu gospodarzowi, wówczas dorastającemu chłopcu. Zachowanie zwierząt gospodarskich pokazuje, że ta zbrodnia nie
mieściła się także w świecie Natury. Gdy na łączce ze świeżą
mogiłą pasło się bydło - wspomina kobieta - to krowy rogami
rozorywały tę ziemię, beczały straszliwie, czuły po prostu, że
tam coś się dzieje i dla nas to był …. Po prostu trwogę przeżywałam jak widziałam, że te krowy klęczą na kolanach i rogami
rozorują tą ziemię w tym właśnie miejscu…
O tym wszystkim napisałem do Gminy Żydowskiej w Warszawie. W 2014 roku jej ekipa z georadarem odnalazła tę
mogiłę, a w dwa lata potem dwaj Żydzi z amerykańskiej Matzevah Foundation wkopali na niej drewnianą macewę i odmówili modlitwę za pogrzebanych (https://zapomniane.org/
miejsce/marcinow/). Dół śmierci stał się grobem. W „Gazecie
Wyborczej” (8 V 2014) ukazał się artykuł, w którym ludzie ze

9 kwietnia Niemcy wyprowadzili 2000 Żydów z Kurowa, najpierw do getta w Końskowoli. Kolejne „akcje” odbywały się
według tego samego planu. Także więc i do Michowa musiało
przyjechać małe komando Niemców i ich ukraińskich pomocników, nie bez przymusowego udziału żydowskiej policji” spędziło Żydów na plac, uformowało konwój i wśród wrzasków,
płaczu, głośnych modlitw i wystrzałów ruszyło w stronę Nałęczowa. Także ludność Michowa zachowała się pewnie podobnie jak mieszkańcy Kurowa, gdzie iluś Żydów ukryło się
u znajomych chrześcijan, pazerni gapie po odejściu konwoju Żydów rozłapali ich tobołki, a szumowina plądrowała ich
opuszczone „prowizorki”; wandalizm był cholerny, jak po cichu
potem wspominano.
Żydzi w Michowie mogli więc myśleć, że i ich wkrótce g d
z i e ś wywiozą. Także dzień wywózki mógł nie być dla nich zaskoczeniem, skoro Niemcy kazali przygotować furmanki i wykopać przy drodze na polach wsi Glinnik, na 10-tym kilometrze drogi głęboki dół – na zwłoki tych, którzy mieli po drodze
zostać zabici. Ale już w Marcinowie, na 7-ym kilometrze wóz
był pełny – opowiada gospodarz - musieli tam drugi dół wykopać. W Marcinowie kobieta tu urodzona, wówczas już dorosła,
relacjonuje mi co się tu stało. Jedni już w pozycji leżącej na
wozach, inni, którzy jeszcze mogli iść, młodzi, szli obok, i już
trupów przywieźli kilkanaście osób, sołtysa wezwali, policjantów granatowych z pobliskiego posterunku, wykopali mogiłę
i wszystkich wrzucili do tej mogiły i zakopali. Jedna Żydówka
była jeszcze chodząca, miała przestrzeloną twarz, słaniająca
się na nogach, odeszła od tego miejsca, moja mamusia skierowała ją jeszcze żeby poszła tam za szosę, za most, prosiła
wody, mamusia podała jej wody, napiła się, oddaliła się, ale
granatowy policjant ją spostrzegł i ją przyprowadził, zastrzelił

wsi uzupełnili opowieść mojej rozmówczyni: granatowy zastrzelił na polu uciekającego młodego Żyda, a właściciel pola
przepędził chętnych do przeszukania jego zwłok. Ten okrutny
policjant, Polak zginął potem z ręki partyzantów; kusi by dodać, że żydowskich, ale nie wiadomo.
Pochód posuwał się dalej i przeciął wieś Wielkie. Stary gospodarz, miał wtedy szesnaście lat, zapamiętał, że z kolegami
polecieli pod szosę zobaczyć jak Niemcy Żydów gnają. Jechał
wóz z trupami tych, co ich zastrzelili, bo nie mogli iść. Przy
drodze, na Lońkowym polu już wcześniej wykopali dół, jeszcze
długo znać było, gdzie był ten dół. Nie słyszałem, by Niemcy
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kazali kopać takie doły na dalszym odcinku drogi. Miejscowi
wspominali, że od strony zbliżającego się konwoju coraz to
puuuk, puuuk, słychać było strzały, podpici żandarmi strzelali
do Żydów z byle powodu, zabitych zostawiali w przydrożnych
rowach, a ktoś, było to na głowie sołtysów, ich na miejscu
grzebał. Ile takich mogił znajduje się przy drodze każdego takiego konwoju?
Pochód, który do tej pory szedł wśród pól, przeszedł przez
las, który oddzielał gminy lubartowskie od gmin pow. puławskiego i na 13-tym kilometrze drogi wszedł w wieś Łąkoć, która
ciągnęła się wzdłuż drogi. Był tak długi, że jego czoło już wyszło z zabudowy, a tył jeszcze w nią nie wszedł. W Łąkoci wysłuchałem opowieści sędziwego gospodarza, który wszystko
pamiętał, nawet mojego pradziadka, weterana wojny tureckiej.
[A pamięta Pan może, jak Niemcy pędzili Żydów z Michowa?]
Szli i szli, całą wieś zajmowali, było tylko paru strażników, na
końcu jechał wóz z trupami. [Może coś więcej Pan pamięta?]
No szli i szli. [A może coś się wtedy zdarzyło?] Jedna Żydówka
z Kurowa, nazywała się Małka, wynajmowała przed wojną sad
u Stefana Dąbrowskiego. Potem poszła za mąż do Michowa.
Stefan chciał przejść na drugą stronę drogi, na swoje pole, ale
musiał stać i czekać, aż Żydzi przejdą. Żydówka go poznała
z daleka. Dzień dobry, Panie Stefanie. Dzień dobry. A jak już
go minęła, to się odwróciła i powiedziała: Do widzenia. Do widzenia – odpowiedział Stefan.
Ludzie na wsi wiedzieli, z niemieckich ostrzeżeń i z deportacji Kurowa, że za odezwanie się z pochodu Żyd będzie
zastrzelony i że to samo może spotkać każdego, kto Żydowi
pomoże. Być może ta minimalna wymiana pozdrowień była
maksimum tego, co żydowska kobieta z drogi i gospodarz
z pobocza mogli do siebie powiedzieć bez zwrócenia na siebie uwagi wachmanów. Być może jednak więcej nie potrafiliby
z siebie wydobyć. Być może wszystkie inne słowa nie miałyby wagi współmiernej z ciężarem tej sytuacji. Ten najbardziej
elementarny akt komunikacji okazał się najważniejszym zdarzeniem z całego przemarszu Żydów przez wieś. Wczucie się
w tę niby-zwyczajną scenę może przejąć egzystencjalnym
drżeniem.
Łąkoć i kolejne wsie nie należały już do powiatu Lubartów
i chłopi stąd nie byli związani z michowskimi urzędami i rynkiem. Nie znali tam sklepikarzy i rzemieślników. Wsie te nie leżały też na „terenie” michowskich Żydów, to nie były „ich” wsie
i oni ich nie obchodzili. Nawet w Marcinowie, po lubartowskiej
stronie lasu, wśród siedemnastu grzebanych Żydów ludzie
ze wsi rozpoznali i zapamiętali tylko jednego – „Lejzura” z Michowa, który chodził po wsiach za handlem (lub jego syna).
Wielu Żydów z konwoju było wygnańcami z innych terenów.
Oni od samego Michowa szli przez obce okolice, nikt ich tu nie
znał i oni nie znali nikogo, także na tym polegała samotność
ginących. Gdyby nie Małka i Stefan z Łąkoci, to może żaden
Żyd na podkurowskim odcinku drogi nie rozpoznałby żadnej
znajomej twarzy przy drodze i żaden chłop nie rozpoznałby
żadnej twarzy na drodze. Wtedy też i w pamięci Łąkoci nie
zostałoby literalnie nic oprócz tego, że Żydzi szli i szli.
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Następną wsią, na 15-tym kilometrze były Barłogi. Na wygonie z widokiem na szosą zebrała się grupa mieszkańców,
jedni przyszli z płytkiej ciekawości, drodzy z głębokiej potrzeby obecności, myślę, że całkiem obojętni i szczególnie wrażliwi zostali w domach. Kobieta tu urodzona, miała wtedy 12
lat, dobrze ten dzień pamięta: Furmankami jechali, cała kawalkada. Mówili, że całą kupę pieniędzy zapłacili za to żeby ich
po ludzku przewieźć. [A strażników Pani pamięta?] Nie pamiętam, ale chyba ktoś ich musiał pilnować. [Coś się działo, coś
się zdarzyło?] Nie, nie, spokojnie jechali na tych furmankach,
siedziało ich tam dużo, każda furmanka była obsiedzona, na
siedzeniach i w ogóle wszędzie było pełno, na każdej furmance i furmanem był tam Polak, bo to były wynajęte te podwody.
Rozmówczyni słyszała, a historycy to potwierdzają, że gminy
żydowskie same musiały opłacać wywózkę. Strażników było
tak mało, że ich nawet nie zapamiętała, jednego zapamiętała
inna kobieta: Niemiec zaleciał na wieś po wódkę, skierowali go
do Ignaca, Ignac sam trzymał wódkę, ale przyprowadził Niemca do nas, wziął ode mnie flaszkę, dał mi 50 złotych, a pierścionek co mu dał Niemiec, wziął sobie.
Na Krupie nie znalazłem już nikogo, kto by pamiętał przejście Żydów. Ostatnie świadectwo pochodzi więc z Kurowa,
zapisane jest w Księdze pamięci (1955). Gdy Chana Kotlarz,
po kwietniowej wywózce pozostawiona z dziećmi w Kurowie,
by gotować jeść małemu obozowi pracy usłyszała, że będą
prowadzić Żydów z Michowa, poprosiła znajomą, by przygotowała jej paczkę z żywnością, takich ludzi Żydzi nazywali
„chrześcijanami” (krist). Chciała ją podać siostrze męża, która
po spaleniu Kurowa w 1939 roku przeniosła się z rodziną do
Michowa, do teściów. Kiedy poszliśmy pod szosę, zobaczyłam pięciu lub sześciu Niemców, jak prowadzili całe to miasto
Żydów. Mordechaj, mąż Hindy próbował uciec, ale Niemcy go
zastrzelili. Zobaczyłam Hindę i jej sześcioro dzieci siedzących
na wozie i dałam jej tę paczkę. Wtedy ostatni raz widziałam
siostrę męża i szóstkę jej dzieci. Własna rodzina Chany ocalała, przechowana u kilku gospodarzy z okolicy, znalezionych
przez kurowskiego proboszcza.
Na stacji pod Nałęczowem oprawcy dokonali „selekcji” Żydów. Nie znamy jej szczegółów. Większość wysłali do Sobiboru, a część przejściowo do getta w Opolu lub obozu pracy
w Poniatowej, skąd też trafili oni do Sobiboru lub zginęli na
miejscu.
Jakie uczucia żegnały Żydów prowadzonych w konwoju?
Sceny z Marcinowa dobrze pokazują, jak różne były zachowania i postawy w mijanych wsiach: na jednym skraju samarytańskie miłosierdzie i wstrząs, a na drugim – miejscowy policjant
dobijający Żydów i próba przeszukania zwłok. Podobnie jest
w opowieści kobiety z położonego kilometr od szosy Zastawia,
miała wtedy 16 lat: Wiosna to była, z naszego pola widać było
szosę, jechało żydostwo na wozach, cały tabor szedł. Matka
ręce załamywała, a ojciec mówił, że z nami zrobią to samo.
A na pytanie o innych, odpowiada: To nieprawda, co teraz mówią, nikt się tu nie cieszył, że Żydów zabierają. Ale po chwili
dodaje: ci co tak myśleli, nic nie mówili, tylko Żydów zabijali;
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ma tu na myśli wcześniejsze i późniejsze zabójstwa Żydów
ukrywających się w tej okolicy.
W pamięci miejscowej nie zachowały się ślady tego nastawienia wobec wywożonych Żydów, które mogło być tutaj
dominujące, a które trudno nazwać jakimś jednym słowem. To
uczucie nie wyrażało się słowach i gestach, łatwiejszych do
zapamiętania niż same przeżycia, przeciwnie - wyrażało się
w braku takich słów i gestów.
Przed wojną chłopi i Żydzi byli dla siebie obcy społecznie
i kulturowo, a wojna ten dystans wyostrzyła. Przerwała więź
ekonomiczną i kontakty między nimi; żydowskie interesy zniknęły z miasteczek, a kupcy i sprzedawcy - ze wsi. Żydzi idący
w kolumnie z Michowa dla mijanych wsi byli obcy podwójnie - nie byli miejscowi, dla jednych pochodzili „zza lasu”, dla
drugich - nie wiadomo skąd. Żydzi przeszli, a chłopi wrócili
do swoich domów i rodzin, by dalej zmagać się z okupacyjną
biedą, kontyngentami i terrorem. Łąkoć za partyzantkę została spalona i zdziesiątkowana. Barłogi były spalone dwa razy
i gdy powiedziałem tam komuś, że wyniszczenie Żydów było
czymś wyjątkowym, bo Niemcy cały naród spalili, usłyszałem:
Nas też spalili, całą rodzinę żywcem spalili, z małymi dziećmi.
Pod wpływem własnego cierpienia blednie pamięć cierpienia
innych, zwłaszcza obcych; nazywa się to egoizmem ofiar.
W słowach wiejskich rozmówców odbija się co najmniej
zdziwienie: dlaczego szli, dlaczego nie próbowali uciekać?
I tak na śmierć i tak na śmierć, no nie? No, powstanie przecież
żydowskie było w Warszawie – powiedziała mi wiekowa partyzantka-sanitariuszka. Pilnowało ich paru starych śkopów,
jakby się rzucili na nich, to by ich wybili i uciekli – zapewniał
gospodarz, dawny trochę-partyzant. I wyjaśnił to po swojemu,
językiem krzywdzącej „antropologii”: żydostwo było bojące.
Inny gospodarz z tej samej wsi, młodszy wyjaśnia to jednak
sytuacyjnie: mogli się rozbiec, Niemców wydusić, ale gdzie się
podziać? I faktycznie, kilkuset Żydów z pobliskiego Markuszowa w przeddzień wywózki uciekło w lasy, ale wkrótce zostało
tam wybitych przez Niemców i ich pomocników w wielkich obławach z przymuszonymi chłopami jako nagonką. Nieliczni
ocaleli stworzyli zbrojną grupę przetrwania, gdy zrobili jakiś
„wypad”, byli dla chłopów „partyzantami”, gdy przychodzili
w nocy zabrać żywność, byli „bandą”.

MICHÓW, okręg Lublin.
„Kości te to cały dom Izraela” [Ez 37:11].
„O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie
spoczywaj, Boże!” [Ps 83:1]
Tu są pogrzebane popioły naszych świętych, którzy stracili życie 9 maja 1942 r.
Bóg pomści ich śmierć.
Autor, ur. w Barłogach jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje na
Uniwersytecie Łódzkim. Czytelników, którzy znają
z pamięci rodzinnej lub wiejskiej szczegóły opisanego pochodu prosi o kontakt: sulek@marymont.
pl; 605 593 666.
Ilustracje:

Takich jak ten pochodów przeszło przez ziemie okupowanej Polski kilkaset. Przedstawia je znana płaskorzeźba na
Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Pochód do zagłady
umieszczony jest na „drugiej stronie” pomnika i stanowi dyskretne tło dla wyrzeźbionej na frontowej stronie grupy Żydów
walczących.

Fot. 1. Córka Chaima Fledenhandlera, ofiara Zagłady, na ulicy w Michowie; ze zbiorów Yad
Vashem.

Zagłada Żydów z Michowa, zapomniana w samym Michowie, została upamiętniona przez ziomkostwo michowskie
w Izraelu. Na cmentarzu w Holon k. Tel-Aviwu znajduje się
grób – pomnik z napisem:

Fot. 2. Macewa na mogile w Marcinowie (osobny
plik).

https://photos.yadvashem.org/photo-details.
html?language=en&item_id=4005630&ind=0

Fot. 3. Holon, Izrael, symboliczny grób-pomnik
ofiar Zagłady z Michowa, ze zbiorów Yad Vashem.
https://photos.yadvashem.org/photo-details.
html?language=en&item_id=28178&ind=0
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Z PRACY RADY GMINY KURÓW – VIII KADENCJA

(UCHWAŁY PODJĘTE W OKRESIE od 29 listopada 2018 r. do dnia 29 marca 2019 r.)
Uchwały podjęte na III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kurów
w dniu 28 grudnia 2018 roku:
1. Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2. Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
3. Uchwała Nr III/15/2018, w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów.
4. Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustanowienia programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
5. Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
6. Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7. Uchwała Nr III/19/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzorów deklaracji
i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
9. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018-2037.
10. Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2018.
11. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na rok 2019-2037.
12. Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na
rok 2019.
13. Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób

z Gminy Kurów do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Końskowoli.
14. Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534 L Kurów – Karmanowice”.
15. Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu pod nazwą „Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2537 L przez rzekę Kurówka
w Płonkach”.
16. Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu
właściwości Powiatu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2537L Kurów- Kaleń w miejscowości Olesin”.
17. Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu
właściwości Powiatu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2537 L w Płonkach.
18. Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Uchwały podjęte na IV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kurów
w dniu 12 lutego 2019 roku:
1. Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie.
2. Uchwała Nr IV/32/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/284/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kurów.
3. Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
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zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mienia
komunalnego położonego w Kurowie przy ulicy Lubelskiej 8.
4. Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mienia
komunalnego położonego w Kurowie przy ulicy Warszawskiej
16.
5. Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności
inkasentów.
6. Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu pod nazwą „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej Nr 2515 L w Choszczowie”.

3. Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie gruntów na cel publiczny, położonych we wsi Klementowice oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 898/8
o pow. 0,0343 ha.
4. Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie gruntów na cel publiczny, położonych we wsi Wólka
Nowodworska oznaczonych numerami: 117/4 i 117/6
o łącznej pow. 0,099 ha.
5. Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Kurowie.
6. Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

7. Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2019.

7. Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie wyboru przedstawicieli
Rady Gminy Kurów w skład Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie.

Uchwały podjęte na V Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kurów

8. Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie.

w dniu 29 marca 2019 roku:
1. Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
2. Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2019.

9. Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kurów.
10. Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie zmian budżetu na rok
2019.
11. Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej.
Barbara Nowacka - sekretarz Gminy Kurów

Obwody głosowania w Gminie Kurów INFORMACJA
Postanowieniem Nr 28/2019 z dnia 12 marca 2019 r.

(od numeru domu 222 do numeru końcowego)

Komisarz Wyborczy w Lublinie III

Lokal: Gminny Ośrodek Kultury:

dokonał podziału Gminy Kurów na stałe obwody głosowania,
ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych:
1. KURÓW – ulice: Blich, Słoneczna, Kwiatowa, Fabryczna,
Kilińskiego, Krótka, Krzywa, Nadrzeczna, Nowa, Puławska,
Warszawska, Głęboka, Kościuszki, Kowalska, OLESIN, PŁONKI

ul. Kilińskiego 2a, 24-170 Kurów
2. KURÓW- ulice: Bartosza Głowackiego, Graniczna, Nowy Rynek, Partyzantów, Piaskowa, Poprzeczna, Lubelska, Piramowicza, Ogrodowa, Polna,
Sadowa, Wiśniowa, Zielona, Zacisze,
Ciasna, Wojska Polskiego, Żabia.
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Lokal: ul. Wojska Polskiego 1
24-170 Kurów
3. BRZOZOWA GAĆ, SZUMÓW, WYGODA
Lokal: Świetlica Wiejska
Brzozowa Gać 3a
24-170 Kurów
4. PŁONKI (od numeru domu 1 do numeru domu
221 A) Lokal:Remiza OSP
Płonki 41 A
24-170 Kurów
5. KŁODA, ZASTAWIE, BARŁOGI, ŁĄKOĆ
Lokal: Świetlica Wiejska

KWARTALNIK GMINY KURÓW

6. BRONISŁAWKA, CHOSZCZÓW, MARIANKA, DĘBA,
POSIOŁEK, WÓLKA NOWODWORSKA
Lokal: Świetlica Wiejska
Choszczów 49 A.
24-170 Kurów
7. KLEMENTOWICE, BUCHAŁOWICE
Lokal: Zespół Placówek Oświatowych
Klementowice 230
24-170 Kurów
Uwaga: zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 ,
obecnie siedziba tej komisji znajduje się w Świetlicy Wiejskiej
w Choszczowie.

Kłoda 12a
24-170 Kurów

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Gminy
Kurów, w dniu 29 marca 2019 r. podjęła Uchwałę
Nr V/43/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Na mocy tej uchwały, Mieszkańcy gminy Kurów, w liczbie co
najmniej 10 osób, mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.
O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zawiadamia
się pisemnie Radę Gminy Kurów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu oraz dołącza się:
1) informację o nazwie komitetu;
2) dane członków komitetu z podaniem ich imion, nazwisk,
adresów zamieszkania;
3) projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej spełniający wymagania formalne,
4) wykaz co najmniej 200 mieszkańców gminy Kurów występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, zawierający podpisy mieszkańców występujących
z inicjatywą obywatelską.
Utworzony Komitet wykonuje również czynności związane
z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem,
kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów
mieszkańców popierających projekt.

Kampania promocyjna może być prowadzona w formie spotkań
i dyskusji
z mieszkańcami, rozpowszechniania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Komitet i oznaczonych jego nazwą,
umieszczania tych materiałów w miejscach dostępnych dla mieszkańców oraz w mediach społecznościowych.
Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały musi zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawna;
3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały;
6) uzasadnienie.
Pełną treść Uchwały Nr V/43/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, można znaleźć na BIP Gminy Kurów:
www.bip.kurow.eu oraz stronie internetowej gminy.
Barbara Nowacka - sekretarz
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KO MU N I KAT
Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Gminy
Kurów będzie nieczynny.

W zamian za dzień wolny Urząd Gminy Kurów będzie czynny
w dniu 27 kwietnia 2019 r. r. w godz. 7.00 - 15.00

Dzień wolny w dniu 2 maja 2019 r. został wprowadzony Zarządzeniem

Wójt Gminy Kurów

Wójta Gminy Kurów Nr 20/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Kurów.

/-/ Arkadiusz Małecki

Do rejestracji łatwiej?!
Świadczenia na NFZ w SPZOZ w Kurowie udzielane są
przede wszystkim pacjentom, którzy podlegają ubezpieczeniu
i posiadają aktualną deklarację do lekarza rodzinnego.
Pacjenci przynależni do naszej Przychodni niejednokrotnie
zgłaszają trudności z zarejestrowaniem się na wizytę do lekarza. Aby zminimalizować ten problem poniżej przybliżymy zasady rejestracji pacjentów.
Według kontraktu z NFZ Ośrodek Zdrowia w Kurowie jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, w Klementowicach 8.00-15.00. Mając na uwadze dobro pacjentów rejestracja osobista – na miejscu w przychodni odbywa się każdego dnia już od 7.30. Rejestracja telefoniczna prowadzona jest
w godzinach pracy przychodni tj. od 8.00 do 18.00.
Istnieje również możliwość rejestracji z 5-dniowym wyprzedzeniem- np. po recepty, skierowanie czy na wizytę kontrolną.
Rejestrując pacjentów wykorzystujemy numerki podporządkowane konkretnej godzinie. Z chwilą wyczerpania numerków
o dalszej rejestracji i przyjęciu pacjenta decyduje lekarz
w zależności od zaistniałych okoliczności np. nagłe zachorowanie, urazy.
Na potrzeby rejestracji z wyprzedzeniem rezerwowane są nr
od godz. 10.00 i później- możemy wydać około 30% numerków,
nie więcej!
Numerki od godziny 8.00-10.00, oraz nie wykorzystane numerki z późniejszych godzin do 17. 45 przeznaczone są dla pacjentów
którzy chcą zarejestrować się w dniu zgłoszenia.
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej maja:
* Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
* Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
* inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
* uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia
urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza
granicami kraju,
* weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów

i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami
państwa.
Jest możliwość ustalenia z lekarzem osobiście lub telefonicznie
wizyty domowej u osób, których stan zdrowia uniemożliwia przybycie do przychodni, zwłaszcza leżących, z chorobami przewlekłymi.
Odbywają się one wówczas najczęściej w godzinach 14.00-15.00.
Pacjenci nieubezpieczeni mają możliwość uzyskania porady
płatnej oraz otrzymania recept ze 100% odpłatnością.
W sytuacjach nagłych ze świadczeń zdrowotnych korzystać mogą również pacjenci, którzy nie należą do SPZOZ Kurów
z wyłączeniem pacjentów z sąsiednich gmin (decyzja NFZ)
WAŻNE
1. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty prosimy
o wcześniejsze powiadomienie aby umożliwić skorzystanie z porady lekarskiej innym osobom.
2.Przy rejestracji wymagany jest nr pesel pacjenta!!! (obowiązuje ustawa RODO).
Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy lekarzy w SPZOZ
w Kurowie
i Klementowicach.
Zastrzegamy możliwość zmian w przypadku nieobecności
któregoś z lekarzy, o czym informujemy na bieżąco osoby zainteresowane.
Pracownicy SPZOZ w Kurowie
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PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W KUROWIE

PORADNIA MEDYCYNY
RODZINNEJ
Godziny przyjęć
lekarzyW KUROWIE
Godziny przyjęć lekarzy

Lek. med.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Arkadiusz
Budzyński

830 – 1330

1200 – 1800

800 – 830

830 – 1500

800 –830

Anna
Plechawska

--------

--------

800 – 1500

800 – 1500

Ćwierz
Kazimierz

Joanna
Wójcik-Ćwikła

00

800 – 1500 ---------

00

od 12
–14
dzieci zdrowe

800 – 1500

800 – 1500

800 – 1500

800 – 1300
800 – 1300
00
od 8
– 1030
00
dzieci zdrowe
od 12
–1300
(szczepienia, bilanse)
dzieci zdrowe
00
(szczepienia, bilanse)
od 11
higiena szkolna

1200 – 1800
od

15

00

– 16

30

dzieci zdrowe

(szczepienia, bilanse)

800 – 1500
00

00

od 13
–14
dzieci zdrowe

(szczepienia, bilanse)

(szczepienia, bilanse)

Katarzyna
Żurkowska

(wizyty domowe)

1330 – 1800 1330–1800 1330 – 1800

800 – 1500

1200 – 1800

(wizyty domowe)

800 – 1130

800 – 1300

Wizyty domowe

Wizyty domowe
w godzinach

1400 – 1500

po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym

w godzinach 1400 – 1500
związane
zarządzaniem:
po telefonicznymsprawy
uzgodnieniu
zzlekarzem
prowadzącym
poniedziałek w godz.11
– 12 ; wtorek, środa, piątek w godz.13
– 15
Dyrektor SP ZOZ – lek. med. Katarzyna Żurkowska
sprawy związane z zarządzaniem:
poniedziałek w godz.1100 – 1200; wtorek, środa, piątek w godz.13.00 – 15.00
Dyrektor SP ZOZ – lek. med. Katarzyna Żurkowska
00

00

00

00

Inwestycje drogowe powiatu w naszej gminie
Największą inwestycją drogową
powiatu w naszej gminie, ale również
i w powiecie

50% wartości inwestycji. Udział powiatu stanowi 25% inwestycji, podobnie jak udziały gmin: Kurów - 25% wartości inwestycji
i Wąwolnica - 25% wartości inwestycji każda na swoim terenie.

w bieżącym roku jest realizowane
wspólnie: z Powiatem Puławskim,
Gminą Kurów i Gminą Wąwolnica zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2534L Kurów – Klementowice – Karmanowice. Zadanie
to ma być wykonane do 30.09.2019r.
Jego zakres obejmuje odbudowę
nawierzchni asfaltowej przez Klementowice od już odbudowanej
nawierzchni asfaltowej w sąsiedztwie pól uprawnych „Okręglice”
oraz przez Karmanowice /gm. Wąwolnica/ do drogi wojewódzkiej
relacji Wąwolnica – Celejów.

Opracowywana jest również dokumentacja dotycząca inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2537L przez rzekę Kurówkę w Płonkach wraz z rozebraniem istniejącego mostu”.

Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
zostanie przebudowane skrzyżowanie w Klementowicach z drogą
powiatową w kierunku Buchałowic. Istniejąca zatoka przystankowa za szkołą zostanie przeniesiona w kierunku centrum Klementowic przed wjazd do szkoły. Wybudowany zostanie również chodnik od skrzyżowania do Buchałowic w kierunku szkoły. Wybrany
już został w przetargu wykonawca tego zadania. Całkowita wartość tego projektu po przetargu 3 544 000,00 zł. Dotacja uzyskana
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych stanowi

Ponadto przewidziany jest chodnik od Alei Lipowej do mostu
i od mostu do skrzyżowania w Płonkach. Termin wykonania dokumentacji 30 czerwiec 2019r. Jej koszt 78 991,00 zł. W tym udział
Gminy Kurów 15 000,00 zł.

Obecnie trwa procedura wydania pozwolenia wodno – prawnego oraz decyzji środowiskowej na realizację tej inwestycji.
Jej zakres oprócz budowy nowego obiektu mostowego obejmuje
również odbudowę nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania
w Płonkach z jednej strony mostu oraz odbudowę nawierzchni
asfaltowej do skrzyżowania
z Aleją Lipową w Olesinie z jego drugiej strony.

Stanisław Wójcicki
Radny Powiatu Puławskiego
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II OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURÓW
O przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kurów.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 46 pkt 1
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kurów Uchwały Nr
XXIV/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kurów w granicach administracyjnych Gminy Kurów.
Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów.

Przedłuża się termin składania wniosków.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 maja 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska,
adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Gminy Kurów,
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kurów, ul.
Lubelska 35, 24-170 Kurów,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej
platformy usług administracji publicznej
ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów na stronie internetowej:
http://bip.kurow.eu/

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Małecki

Gmina przyjęła Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na rok 2019.
Rada Gminy Kurów, Uchwalą Nr V/39/2019 z dnia 29 marca
2019 r. przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności Zwierząt w Gminie Kurów na
rok 2019.

Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych,
które będą wykonane jest zależna od potrzeb oraz wielkości
środków finansowych wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z działań „Programu”.

Zgodnie z tą uchwałą, gmina może sfinansować zabiegi
sterylizacji lub kastracji zwierząt na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Kurów.

O finansowaniu przez Gminę zabiegu sterylizacji lub kastracji decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wnioskiem, który
można pobrać w Urzędzie Gminy Kurów lub ze strony internetowej gminy: www.kurow.eu

Zabiegi mogą być wykonywane przez lekarza weterynarii,
z którym gmina podpisała umowę w zakresie usług weterynaryjnych.
Ponadto zabiegi mogą być dokonane w ramach prowadzonych działań adopcyjnych zwierząt bezdomnych.
Zabiegi będą finansowane przez gminę w przypadku zwierząt, które zostały wcześniej zaszczepione przeciw wściekliźnie.

Barbara Nowacka - sekretarz
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KO MU N I KAT
W związku z powtarzającymi się przypadkami braku nadzoru nad psami, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i wszystkich
mieszkańców przypominam, iż właściciele psów i opiekunowie
psów zobowiązani są do sprawowania należytej opieki nad
swymi zwierzętami oraz do zachowania środków ostrożności
gwarantujących bezpieczeństwo innym. W tym celu należy
niedopuszczać do swobodnego biegania psów po ulicach, wyprowadzania psów w niedozwolone miejsca, bez smyczy i kagańca, doprowadzania psów do stanu agresywności poprzez
szczucie, drażnienie.

12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego
ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Pies musi
mieć zapewnione schronienie przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego i wody.
Nieprzestrzeganie i naruszenie powyższych zasad będzie
podlegało sankcjom grzywny.

Należy również zapobiegać wydostawaniu się psów poza
granice nieruchomości oraz umieszczania w widocznym miejscu
stosownych tabliczek ostrzegawczych.
Psy pozostawione bez opieki lub biegające swobodnie po
ulicach będą uznawane za bezpańskie i podlegać będą wyłapywaniu i umieszczeniu w schronisku.
Przypominam również o obowiązku poddawania zwierząt
szczepieniom ochronnym.
Pamiętajmy również, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 9) zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż

Charytatywny Turniej Szachowy
„SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII”

Tradycyjnie już od kilku lat, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kurowie, organizujemy charytatywny turniej szachowy pod hasłem SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII. W tym roku
turniej ten odbył się w dniu 27 stycznia. W turnieju wzięło udział
36 szachistów z roczników 2007 – 2010. Turniej szachowy to nie
tylko rywalizacja, ale także dobra zabawa i miłe spędzanie czasu
z koleżankami i kolegami. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
dyplomy i okolicznościowe kubki, a zwycięzcy – puchary. Nagrody
te ufundował i wręczył pan wójt - Arkadiusz Małecki. Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom turnieju, a szczególnie
Wiktorii Wawer z klasy V d, która wygrała możliwość wyjazdu do
Senatu RP na turniej pod tym samym hasłem.
Jolanta Katarzyna Dados

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Małecki

Ponadto przewidziany jest chodnik od Alei Lipowej do mostu i od mostu do skrzyżowania w
Termin wykonania dokumentacji 30 czerwiec 2019r. Jej koszt 78 991,00 zł. W tym
NUMER 13 / Płonkach.
2019
udział Gminy Kurów 15 000,00 zł.

WYNIKI ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO
Stanisław Wójcicki
WYBOCZYCH W SOŁECTWACH
–
Radny Powiatu Puławskiego
Art. 23
GMINA KURÓW
WYNIKI ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBOCZYCH W SOŁECTWACH – GMINA KURÓW
ROK 2019
Lp.

Wieś

Ogólna liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba osób

Sołtys Wsi

Członkowie

mieszkańców

uprawnionych

wymagana

członków

obecnych na

i

Rady Sołeckiej

(31.12.2018)

do

- termin I -

Rady

zebraniu

Przewodniczący

1/5

Sołeckiej

Styczeń –

Rady Sołeckiej

głosowania

luty

mieszkańców

2019

1

2

1.

Barłogi

3

4

130

105

7

6

5

21

5

8
16

Mirosława
Węgrzyn

9
Grażyna Baćkowska
Katarzyna Mitura
Ewa Nowacka
Krzysztof Piłat

2.

168

Bronisławka

146

29

5

23

Paweł Pyrz

Ewa Salamon
Agata Pytka
Małgorzata Janek
Waldemar Rydz

3.

Brzozowa

556

459

92

5

43

Gać

Waldemar

Marek Gąszczyk

Żaba

Jadwiga Góral
Paweł Mazurkiewicz
Alicja Piskorska

4.

Buchałowice

273

204

41

5

12

Małgorzata

Marcin Byzdra

Miazek

Marcin Sulej
Konrad Głos
Ewa Paciejewska Lis

5.

Choszczów

266

196

39

4

58

Leszek Aftyka

Dorota Suszek
Aneta Zielińska
Anna Sumorek

6.

Dęba

218

179

36

5

32

Ewelina

Jacek Stróżek

Chabros

Tomasz Chabros
Beata Kobus
Ewa Sułek

7.

1392

Klementowice

1089

218

6

84

Justyna

Grzegorz Kędziora

Mucha

Paweł Dyniak
Halina Rodzik
Paweł Jaruga
Jacek Samorek

8.

Kłoda

299

242

48

5

32

Grzegorz

Dorota Zlot

Kukier

Paulina Sochal
Agnieszka Szyszka
Emilia Głos

9.

Kurów

2733

2208

442

9

53

Maria Wiejak

Stanisław Wójcicki
Zofia Kamińska
Dobrzyńska
Leszek Jasiński
Halina Jankiewicz
Jan Łubek
Włodzimierz Guz
Jan Stępniewski

1
10.

2
Łąkoć

3

4
196

5
157

6
31

7
6

8
29

Daniel Struski

Barbara Sykut
9
Monika Sumorek
Patrycja Struska
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Leszek Jasiński
Halina Jankiewicz

22
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Włodzimierz Guz
Jan Stępniewski

1
10.

2
Łąkoć

3

4
196

5
157

6
31

7
6

8
29

Daniel Struski

Barbara Sykut
9
Monika Sumorek
Patrycja Struska
Agata Durak Dados
Adam Robaczewski
Zofia Piskorska

11.
12.

Marianka
Olesin

23
334

20
263

4
53

3
4

7
19

Wiesława

Maria Iwan

Maziarz

Roman Kobus

Tomasz Jedut

Kamil Kuciński
Iwona Respond
Renata Wręga Pośpiech

13.

Płonki

841

667

133

8

37

Bogdan

Jacek Poradzisz

Kamiński

Ludwik Kołodziej
Czesław Banaszek
Leszek Mańka
Zenon Piech
Jan Banaszek
Mirosław Szyszko

14.
15.

Posiołek
Szumów +

13
175

13
144

3
29

3
4

6
13

Bernaba

Janusz Pękala

Abramek

Jerzy Chrzan

Danuta Kuna

Leszek Wójcik

Wygoda

Aleksandra Podleśna
Ewa Bogusz

16.

Wólka

112

90

18

4

18

Nowodworska

Beata

Roman Grobel

Popiołek

Andrzej Kuna
Andrzej Abramek

17.

Zastawie

117

95

19

4

19

Władysław

Eugeniusz Durak

Michałek

Dariusz Mańka
Tomasz Podolski

RAZEM:

7 846

6 277

501
(7,98%)

11 marca - Dzień Sołtysa
Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania
wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle
wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu
– wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich
mocna pozycja została częściowo ograniczona. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim
osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco
w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów,
oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in.
zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy
czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. Co roku święto
sołtysów staje się bardziej popularne na wsiach. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców
organizowane są spotkania (oficjalne i nieoficjalne), biesiady
i konkursy. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe,
przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie
mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie.

Pozostaje jednak problem tytułowania – słowo „sołtysowa” przez
lata oznaczało żonę sołtysa. Dlatego pojawiła się sołtyska, która
części kobiet nawet się podoba.
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Sołtysowe wieści...
Cztery lata, niby kawał czasu - a przeleciały w mgnieniu
oka. Dziękuję Państwu za następną kadencję sołtyski, za
zaufanie, którym mnie obdarzyliście, za ciepłe słowa kierowane pod moim adresem, za wspaniałą współpracę, pomoc i doskonałe relacje z Państwem. Fajnie, gdy pracuje
się z przyjaznymi ludźmi.
27 stycznia, podczas zebrania wiejskiego poruszyłam
temat posiadania skrzynki na korespondencję. Super byłoby, jakby każdy w naszej miejscowości, umieścił na swoim
ogrodzeniu lub mieszkaniu skrzynkę pocztową. Z prawa
pocztowego wynika bowiem, że właściciel budynku mieszkalnego, ma obowiązek umieścić w miejscu dostępnym
dla adresata i operatora pocztowego „oddawczą skrzynkę
pocztową”. W rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji, podane są nawet konkretne wymagania, czyli wielkość i pojemność skrzynki, a także rozmiary „otworu wrzutowego”. Wg prawa administracyjnego z dn. 2018.11.23.,
nieposiadanie skrzynki, podlega nawet karze finansowej.
Również właściciel, który nie odebrał korespondencji urzędowej czy sądowej, w przypadku gdy minie termin dokonania jakiejś czynności, nie będzie mógł domagać się jego
przywrócenia. Poza tym, do skrzynki można wrzucać korespondencję nie tylko pocztową, ale również np.: druki na
wywóz odpadów, ulotki i wszelkie informacje pochodzące
z Urzędu Gminy, które nie wymagają pokwitowania. Taka
forma komunikacji ułatwia współpracę urzędów ze społeczeństwem. A do kompletu, dodajmy jeszcze umieszczanie, we własnym zakresie numerów na mieszkaniach i wykonanie tabliczek z nazwami ulic (Fundusz sołecki na 2019
r. w części pokryje tę inwestycję.) Całość ta sprawi, że i my
i przyjezdni, będą czuć się swobodnie i komfortowo.

sze prace plastyczne i zwycięzców konkursu wiedzy o tematyce „zdrowego żywienia”. Na scenie nie zabrakło też
aktorów i tancerzy. Drugoklasiści, przygotowani przez P.
Bogusię Chabros, pokazali super humorystyczną scenkę
o „zdrowym żywieniu”, oczywiście z morałem. To niezwykłe, że dzieci odegrały ją bez tremy, swobodnie, odważnie i z doskonałą dykcją. Brawo dla całej klasy i brawo
dla Pani Bogusi! Inna grupa, przygotowana przez Panią
Halinę Shulhachyk, zachwyciła energetycznym tańcem
i śpiewem. Młodzi tancerze, przebrani za owoce i warzywa, wyśpiewali w j. angielskim pochwałę „zdrowego żywienia”. Oglądając występy dzieciaków byłam pod wielkim
wrażeniem. I cieszę się, bo już przyroda budzi się do życia,
słońce coraz wyżej, pachną fiołki, bielą się stokrotki, słychać ptasie trele. W naszych sercach też wiosna, a przed
nami czas Świąt Wielkanocnych. Radosnego, wiosennego
nastroju, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych wesoło w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzy Państwu,
Wasza Sołtyska, Maria Wiejak

I jeszcze garstka wiadomości o naszych dzieciakach.
25 marca tego roku w naszej szkole nagrodzono najlep-

Sołtysowe
wieści...
Szanowni Państwo
Jako nowa sołtys Sołectwa Szumów, serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom Szumowa obecnym na zebraniu
wyborczym w dniu 27 stycznia, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i poparli w głosowaniu moją kandydaturę.
Jest to dla mnie nowe wyzwanie. Będę starała się godnie

reprezentować nasze sołectwo w lokalnym samorządzie
i wierzę, że przy wsparciu mieszkańców rozwiążemy najważniejsze problemy naszego sołectwa. Jako jedyne na
terenie naszej gminy utworzone zostało przez połączenie
Szumowa i Wygody .
Pierwsze zadanie, z którym sobie sprawnie poradziłam,
to rozniesienie nakazów podatkowych a następnie przyj-
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mowanie I raty podatku gruntowego i rozliczenie się. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami daje możliwość omówienia najważniejszych i najpilniejszych spraw sołectwa.
Przemieszczając się drogami gruntowymi natknęłam się
w kilku miejscach na dzikie wysypiska. Zgłosiłam ten fakt
pani Ani Skorupskiej w urzędzie gminy, która już następnego dnia zleciła uprzątnięcie tych nieczystości w ZUK. Dziękuję pani Ani za szybką i skuteczną reakcję.
Kolejnym nowym i ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w zebraniu, które z inicjatywy Pana Wójta i pracowników GOPS w Kurowie zorganizowane zostało w dniu 15
lutego w Świetlicy Wiejskiej w Brzozowej Gaci. Spotkanie
miało na celu zapoznanie mieszkańców Brzozowej Gacigospodarzy tego lokalu oraz potencjalnych kandydatów do
pracy w Spółdzielni Socjalnej, z tematem ekonomii społecznej. Chcieli też przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami na temat wynajęcia pomieszczeń na prowadzenie
działalności gastronomicznej przez powstałą spółdzielnię.
Prowadzącymi prelegentami byli pracownicy Lubelskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej . Z przykrością
muszę stwierdzić, że frekwencja ze strony mieszkańców
była niższa niż zainteresowanych tematem spółdzielni
i pracy w niej. Największe moje zaskoczenie wzbudził sposób reakcji jednego z mieszkańców Brzozowej Gaci i jego
wypowiedź skierowana do mnie i zaproszonego prelegenta ,, jakim prawem tu jesteście, kto was tu wpuścił, to jest
teren prywatny, nie pozwolimy pani zabrać nam świetlicy”
i jeszcze kilka innych nie zbyt przyjemnych zwrotów. Muszę
przyznać, że było mi wstyd jako mieszkance naszej gminy,
za takie powitanie gościa. Po prezentacji też padały bezpodstawne zarzuty ,że jeśli mieszkańcy wyrazili by zgodę
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na wynajęcie części lokalu na działalność Spółdzielni Socjalnej to nie będą oni mieli do niej wstępu i żadne argumenty oraz próby wytłumaczenia obecnym całej procedury
i podstaw prawnych nie dały pozytywnego rozwiązania. Argumentem pana Waldemara Żaby sołtysa Brzozowej Gaci
była wypowiedź- ,,nie mogę działać wbrew woli mieszkańców”. Moje refleksje a zarazem pytanie po tym spotkaniuCzy tak mała frekwencja i takie nastawienie mieszkańców
w tym Rady Sołeckiej, to niewłaściwy przekaz informacji
o zebraniu? Czy przeciwnicy wynajęcia na w/w cel pomieszczeń świetlicy znają temat ekonomii społecznej i zasady
funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej. Dla osób chcących
się zapoznać z korzyściami, jakie daje tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w małych samorządach, proponuję przegląd strony internetowej gminy Józefów Roztoczański, gdzie na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało
i prężnie działa 9 spółdzielni prowadzących różnego rodzaju działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Pełnego Wiary, Nadziei i Miłości Świętowania Zmartwychwstania Chrystusa życzy
Danuta Kuna – Sołtys Sołectwa Szumów

Stowarzyszenie „Kobiety Razem’’
w Klementowicach nadal aktywne
Tak szybko mija czas… To prawda, najważniejsze jest jednak
jak go wypełniamy. W Stowarzyszeniu „Kobiety Razem’’ jest nas
dwadzieścia dwie. Pracujemy zawodowo, wychowujemy dzieci,
bądź wspomagamy wychowywać wnuki, pracujemy w gospodarstwach. Przy tych wszystkich obowiązkach znajdujemy czas,
by pomyśle o sobie, rozwijać własne pasje i działać na rzecz
społeczności w której żyjemy. Świadomość, że jesteśmy jedną z grup zorganizowanych na terenie Gminy Kurów wyzwala
w nas chęć dalszej pracy i nieustawania w niej, mamy poczucie
wspólnoty i satysfakcję, że potrafimy tworzyć ciągle coś nowego, choć czasem jest to powtarzalne jak np. warsztaty kulinarne

organizowane po raz trzeci, ale zupełnie inne niż poprzednie.
W listopadzie ubiegłego roku realizując zadanie publiczne
Wójta Gminy Kurów przystąpiłyśmy do prac kulinarnych, których
tytuł brzmiał: „Kuchnia regionalna Lubelszczyzny i Podlasia –
podobieństwo dziedzictwa smaków’’. Naszą trenerką i naczelną
kucharką była p. Agnieszka Filiks, dobrze znana restauratorka
i propagatorka smaków Lubelszczyzny z Nałęczowa. Osoba
przyjazna i znająca się na gotowaniu. Przygotowałyśmy kilkanaście potraw regionalnych, czasem zbliżonych smakiem, lecz
różniących się tak jak Lubelszczyzna różni się od Podlasia.
Były to m.in : kiszka ziemniaczana, kartacze, pierogi pieczone
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po podlasku , zupa cebulowa, kulebiak, forszmak po lubelsku,
gołąbki z kaszą gryczaną z grzybami i gołąbki z kaszą jaglaną,
placki z ozorka podane z sosem jagodowym, na słodko racuchy z serem, zawijaki wygnanowskie. Po dwóch dniach zmagań
z ziemniakami, kaszami, ciastem, serem, wszystko wyglądało
pięknie. Zaproszeni goście, w tym p. Wójt Arkadiusz Małecki
z żoną, p. Grzegorz Kuna i oczywiście większość naszych mężów smakowali nasze potrawy. Zażaleń nie było.
Proponujemy przepis na forszmak po lubelsku:
Składniki: 20 dkg boczku wędz., 20 dkg kiełbasy podlaskiej,
70 dkg schabu, 20 dkg ogórków kiszonych, 3 dkg koncentratu
pomidorowego, słodka i ostra papryka, 1 kostka rosołu drobiowego, łyżka mąki, smalcu, masła, sól, 3 łyżki gęstej śmietany.
Wykonanie: Schab, boczek i kiełbasę pokroić na paski. Na rozgrzany smalec wrzucić schab, podsmażyć i przełożyć do garnka
z bulionem. Dodawać kolejno podsmażony boczek, kiełbasę,
cebulę (każde osobno). Doprawić pieprzem, solą, paprykami,
koncentratem pomidorowym. Obrane ogórki pokroić w paski,
podsmażyć na maśle, dodać pod koniec gotowania do forszmaku. Po zagotowaniu zagęścić zasmażką z mąki i masła oraz
śmietaną.
Corocznie od 2012 roku organizujemy Dzień Seniora, jest
to już nasza tradycja. W tym roku 17 lutego odbyło się kolejne
spotkanie starszych mieszkańców Klementowic. Był poczęstunek - żurek na gorąco, kanapki, ciasto, owoce. Każdego roku
staramy się urozmaicać naszym gościom ten szczególny dzień.
Tym razem zaprosiłyśmy Chór Gminy Kurów. Razem z panem
Bogdanem Lipińskim- kierownikiem chóru przyjechało nieco ponad 20 osób. Chór zaśpiewał przepięknie, prezentując na początek dwie pierwsze części stałe mszy Kyrie Gloria w języku
łacińskim. Kolejne pieśni nawiązywały do czasu wielkopostnego, mówiły o miłości, rozterkach, spotkaniach. Zachęceni przez
pana Lipińskiego wspólnie nuciliśmy zwrotki, które się powtarzały. Chór zaproszony na poczęstunek nadał śpiewny rytm dalszej

W Twoich ranach topię duszę moją
Obmywam je słonymi łzami
Pragnę Cię zasłonić sobą
Nie pozwolić tak Cię ranić.
Ty przyszedłeś pełnić wolę Ojca
Ja ubrana w każdy grzech
Twoja droga jasna prosta
Na moich ścieżkach czai się lęk.
Przez Twą mękę i cierpienie
Dałeś mi wyraźny znak
Bym swe życie wypełniła uwielbieniem
Twej miłości jakiej nie znał świat.

części spotkania i mogliśmy wspólnie z seniorami śpiewać piosenki ludowe i biesiadne. Jesteśmy wdzięczne Chórowi Gminy
Kurów, że przyjął nasze zaproszenie, tym bardziej, że nie wszyscy starsi ludzie mają okazję do poznania tego rodzaju kultury
jaką reprezentuje chór z Kurowa. Na przyszłość liczymy, że inni
mieszkańcy naszej wsi skorzystają z dorocznego zaproszenia
i zasilą grono naszych starszych przyjaciół.
Czekają nas kolejne wyzwania, ale o nich napiszemy za jakiś
czas. Bo nadal jesteśmy aktywne i chcemy wypełniać działaniem tę przestrzeń w której żyjemy.
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy wielkiej świątecznej radości. Wesołego Alleluja!
Stowarzyszenie „Kobiety Razem”
Halina Rodzik

Dzień Seniora 2019
Chcę tak bardzo Cię pocieszyć
Gdy cierpiący patrzysz na dzisiejszy czas
I z naprawą serca się pośpieszyć
Wynagrodzić Ci ten ból chociaż raz.
Wiem że Bóg miłością jest
Obdarował mnie nią wielokrotnie
Zaufanie mu to największy sens
Życia, które potwierdza się stokrotnie.
Halina Rodzik
Widzę Cię Jezu w jasności wielkiej
W noc Twojego Zmartwychwstania
Ubranego w miłość i miłosierdzie
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Gładzącego grzechy, mówiącego Ja Jestem.
Jesteś Syn z Boga i Syn z człowieka
Na ziemi zaznałeś to co smutne i co radosne
Poza czasem i przestrzenią istota Twa urzeka
Pokazujesz nam drogę ku temu co niewidoczne.
Zwyciężyłeś śmierć a Twoja nauka
Nadała sens ludzkiemu życiu
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Tyle pokoleń wierzy, ufa i szuka
Tego co Boskie, wieczne, schowane w ukryciu.
Słychać w sercu wiernych głośne Alleluja
Przejętych radością z niezwykłej Nowiny
Bo Pan Zmartwychwstał i już nie sługa
I mamy pewność, że do niego dążymy.
Halina Rodzik

Z życia SON „ OTWARTY KRĄG”
Tak prędko mija czas, Boże Narodzenie i Nowy Rok przemknęły jak „ jedna chwilka”.
Aby przedłużyć radość świętowania nasi członkowie zebrali się zgodnie z wieloletnią tradycją na spotkaniu opłatkowym.
W tym roku miało to miejsce 3 stycznia w GOK. Razem z nami
przełamali się opłatkiem: Pan Wójt A. Małecki i ksiądz proboszcz. Wspólnie wszyscy składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Karnawał- to czas zabaw, również nasi członkowie
bawili się wspaniale na zabawie karnawałowej w „Wenecji”. Koniec karnawału uczciliśmy , tak jak zwyczaj nakazuje, w Tłusty
Czwartek, zajadając się pysznymi paczkami. 10 marca członkowie „Otwartego Kręgu” bawili się na spektaklu komediowym
pt. „Wiele hałasu o nic”. To zabawna sztuka Wiliama Szekspira
w reżyserii Tadeusza Bradeckiego wystawiana przez artystów
Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Najważniejsze plany na
przyszłość to w maju 3–dniowa wycieczka na Litwę, aby pokłonić się Matce Bożej Ostrobramskiej, tej „ co w ostrej świeci
bramie” oraz obchody 15-lecia stowarzyszenia, które obchodzić
będziemy w lipcu.
W lutym Pan Wójt Arkadiusz Małecki oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kurowie wyszedł z propozycją utworzenia w naszej gminie Spółdzielni Socjalnej, która zatrudniałaby osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym (niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne). Spółdzielnia ta zajmowałaby się małą gastronomią i kateringiem, co dawało by też możliwość zapewnienia ciepłych posiłków klientom OPS. Odbyły się dwa spotkania
informacyjne, które prowadzili pracownicy Lubelskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacji Nowy Staw. Naszej organizacji, z racji, że zrzesza osoby niepełnosprawne i już
kilka lat temu wychodziliśmy z podobną inicjatywą, zaproponowano partnerstwo w tworzeniu spółdzielni.
W dniu 27 marca trzy osoby z naszego stowarzyszenia Pani
Magdalena Białkowska – Kierownik OPS oraz Panie Alicja Tarkowska i Małgorzata Szikora z OPS oraz sześć osób z naszej
gminy zainteresowanych taką formą zatrudnienia wyjechało na
szkoleniową wizytę studyjna do Józefowa Roztoczańskiego.
Jest to gmina, w której z inicjatywy Pana Romana Dziury, Bur-

mistrza miasta i gminy Józefów, od 2009 roku do chwili obecnej
powstało i działa 9 spółdzielni socjalnych. Jednostki te prowadzą różnego rodzaju działalność usługową. Zaczynali od małej gastronomii, a następnie usługi komunalne, prowadzenie 2
schronisk młodzieżowych z 50 miejscami noclegowymi, obsługę
turystyczną z wypożyczalnią rowerów i sprzętu wodnego, przytulisko dla zwierząt, obsługę cmentarza komunalnego, dzienny
klub seniora, pico land - miejsce gier, zabaw i imprez dla dzieci.
Należy podkreślić, że gmina ta liczy około 7200 mieszkańców
i praktycznie nie ma tam bezrobocia, a odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest bardzo mały.
Podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne oraz
organizacje pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą dają 200 miejsc pracy mieszkańcom tej gminy. W kategorii:
działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, lokalny samorząd zajmuje I miejsce w kraju. Te formy zatrudnienia mają
też między innymi duży wpływ na rozwój gminy, są bez kosztową formą reklamy Józefowa wraz z okolicznymi atrakcjami
turystycznymi Roztocza.
Byliśmy zachwyceni pozytywnymi zmianami, jakie na przestrzeni 10 ostatnich lat zaszły
w gminie, która wierzyła w korzyści, jakie daje rozwój ekonomii społecznej. Obiad, który jedliśmy w „Józefowskiej Pierogarni” prowadzonej przez spółdzielnię socjalną to była prawdziwa
poezja smaku. Zadania własne, których realizację zlecono spółdzielniom socjalnym oraz organizacjom pozarządowym przyczyniły się do wypracowania dużych oszczędności w budżecie
gminy i można je było przeznaczyć na inwestycje.
W dniu 28 marca obszerną wiedzę na temat tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, którą podczas ponadgodzinnej
prezentacji przekazał nam Pan Burmistrz Józefowa, Pani Magdalena Białkowska- kierownik OPS przekazała naszym radnym
na Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
i Pomocy Społecznej, a wspierali ją w tym zaproszeni Panowie
Tomasz Osiecki i Grzegorz Grzędziel reprezentujący Lubelski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powołania spółdzielni so-
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cjalnej, zaś 29 marca na Sesji Rady Gminy jednocześnie przyjęli
tę uchwałę. Kolejne 40 godzin szkoleń przygotowujące do uruchomienia spółdzielni rusza na początku kwietnia.
Działania, które z inicjatywy Pana Wójta oraz pracowników
OPS w Kurowie, zostały podjęte na rzecz osób z naszej gminy
zagrożonych wykluczeniem społecznym są światełkiem
w tunelu na aktywizację społeczno-zawodową tej grupy. Wierzymy, że osoby, które chcą przystąpić do pracy w pierwszej takiej placówce w naszej gminie wykorzystają swój zapał
i potencjał na rozwój i potraktują nowo powstałe miejsca pracy jak szansę na sukces, czego im życzymy.
Spokojnych, przeżytych w prawdziwej radości,
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życząZarząd i Członkowie SON ,,OTWARTY KRĄG’’

Mam pasję, a Ty?
Przy okazji organizowania przez Stowarzyszenie „Mam
pasję” w ubiegłym roku projektu grantowego pod nazwą
„Dzień Pasjonatów”, pojawił się pomysł prezentacji ciekawych ludzi i ich pasji na łamach naszego kwartalnika.
Celem jest także zainspirowanie Czytelników, aby zaczęli
szukać alternatywnych, ciekawych sposobów na życie,
na spędzanie wolnego czasu, a także na zaangażowanie dzieci i młodzieży. Okazuje się, że w naszej gminie
można znaleźć wiele osób, które realizują swoje zainteresowania i hobby, aby życie było ciekawsze, pełniejsze,
niezwyczajne, aby sprawiało radość i satysfakcję. Przeczytałam gdzieś bardzo trafne zdanie, oddające sedno
tego, co chciałabym powiedzieć na temat pasji w życiu.
Nie znam autora tej myśli, ale warto ją przytoczyć: „Aby
żyć, a nie trwać, potrzebna jest pasja”. Trudno się z tym
nie zgodzić. Niedawno na spotkaniu z młodzieżą w Padwie papież Franciszek powiedział z wrodzoną sobie
swobodą, że „życie bez pasji jest jak makaron bez soli”.
To obrazowe porównanie dotyczyło emocji, aktywności
i miłości do życia. Słowa te są potwierdzeniem mojej opinii na temat sposobu na życie. Uważam, że życie z pasją
jest pełne, ciekawe i wartościowe. Jeśli zakradnie się do
niego nuda i rutyna, to staje się bezsensowne i nijakie.
Pierwszą niezwykłą osobą, którą postanowiłam przedstawić jest Paweł Paprota, mieszkaniec Olesina (mój
sąsiad), który ma najbardziej oryginalną i niespotykaną
pasję, a jest to wielka fascynacja kulturą Indian Ameryki

Północnej. Część mieszkańców naszej gminy miała już
okazję poznać Pawła, jego żonę Gosię i syna Kacpra
podczas różnych imprez w Olesinie oraz w GOK-u. Paweł z rodziną od kilku lat mieszka w pięknym, drewnianym domu „pod paprotkami”, kiedy to powrócił na swoją ojcowiznę, albo może ściślej mówiąc dziadkowiznę
(chyba nie ma takiego słowa, ale go użyję, bo pasuje do
tej sytuacji). Jego absolutnie niezwykłą pasję odkryłam
przy okazji zwyczajowych odwiedzin u nowych sąsiadów.
Nie dało się nie zauważyć wiszących na ścianach zdjęć,
różnych przedmiotów i ozdób związanych z kulturą Indian. Przypomniała mi się natychmiast moja fascynacja
z lat dziecięcych, kiedy to z zapartym tchem pochłaniałam przygodowe książki o dzielnych i szlachetnych wojownikach, żyjących w zgodzie z naturą i posiadających
niesamowite umiejętności radzenia sobie w trudnych
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warunkach. Z niedowierzaniem słuchałam opowieści Pawła o tym, jak jego dziecięca przygoda z Indianami trwa
nieprzerwanie do dziś i przerodziła się w poważne hobby. Rozszerza on ciągle swoją wiedzę o kulturze i historii
rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, gromadzi
i sam wytwarza stroje, broń, ozdoby i przedmioty użytkowe. Okazało się także, że jest mój sąsiad człowiekiem
otwartym i chętnie dzieli się z innymi swoją niezwykłą
pasją. Dwa lata temu zorganizowaliśmy wspólnie piękną
imprezę rodzinną w Olesinie pod nazwą „Indiańskie Lato”,
która była elementem projektu grantowego, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wraz z żoną
uczestniczył także w wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie „Mam pasję”, takich, jak: „Kurowski Kociołek” i „Dzień Pasjonatów”. W kilku szkołach prowadził
lekcje pokazowe dla uczniów, przybliżając im niezwykłą
historię i kulturę ludów kontynentu amerykańskiego.
Postanowiłam jeszcze podpytać Pawła o to niezwyczajne zamiłowanie, które stało się ważną częścią jego życia,
jego i jego rodziny.
- Nie jest to oryginalne pytanie, ale od czego zaczęła
się Twoja fascynacja Indianami?
- Klasycznie, od czytania książek przygodowych wypożyczanych z biblioteki, którymi zainteresowali mnie rodzice, a szczególnie mama. Sama lubiła je czytać i oglądać
filmy, popularne wówczas „westerny”. Zaszczepiła we
mnie zamiłowanie do czytania i do absolutnie egzotycznej
dla nas kultury Indian.
- Jakie to były książki, czy któraś szczególnie utkwiła Ci
w pamięci, czy sercu?
- Najbardziej popularne były niesamowite opowieści
K. Maya, J.F. Coopera, J.O. Curwooda, ale także polscy autorzy, tacy jak A. i K. Szklarscy, N. Szczepańska,
L.J. Okoń czy A. Fiedler. Największe wrażenie zrobiła na mnie trylogia Krystyny i Alfreda Szklarskich „Złoto
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Gór Czarnych” polecona mi przez panią bibliotekarkę,
opowiadająca przygody młodego wojownika z plemienia
Dakota. Wtedy wsiąkłem. Byłem tak zafascynowany, że
zacząłem szukać informacji o prawdziwej historii Indian.
Nie było tych informacji zbyt dużo, szukałem w prasie,
książkach historycznych. Dowiadywałem się coraz więcej
o tragicznych losach rodowitych Amerykanów, zbierałem
także przeróżne przedmioty związane materialną kulturą
Indian, gromadziłem książki a nawet komiksy. Ponieważ
nie mogłem znaleźć oryginalnych ozdób, czy przedmiotów
użytkowych, zacząłem je wytwarzać sam, na podstawie
zdjęć, czy rysunków. Używałem ścinków skór, piór indyczych i kolorowych koralików. Podczas jednego z wyjazdów wakacyjnych nad morze, znalazłem w sklepie indyjskim (czyżby dlatego, że tubylcy spotkani przez Kolumba
mieli być przecież mieszkańcami Indii?) niewielkie czasopismo, kwartalnik „Tawacin” wydawany przez przyjaciół
Indian w Polsce. To była niezwykła skarbnica wiedzy, zawierała mnóstwo faktów historycznych, opisy zwyczajów
i strojów, legendy i symbole, bibliografię, a nawet przepisy
kulinarne i ciekawostki z życia Indian. Nawet je zaprenumerowałem. Stamtąd dowiedziałem się o rokrocznych,
plenerowych spotkaniach przyjaciół Indian. Postanowiłem
pojechać i zobaczyć tych ludzi na własne oczy, do tej pory
nie znałem nikogo, kto miałby takiego konika.
- Pamiętasz ten pierwszy zlot? Poznałeś ciekawych Indianistów?
- To był rok 2004, zlot w Sypniewie, na Pomorzu. Wybrałem się nie sam, pojechała ze mną moja żona Gosia.
- A jak to się stało, że Twoja dziewczyna, a potem żona
zainteresowała się tym, co Ty? To dość niezwykłe.
- Gosia dała się łatwo „zaszczepić” moją pasją, bo
sama była pod urokiem tych samych książek i bohaterów.
Zaakceptowała i zaanektowała to moje hobby z łatwością,
a teraz dołączył też nasz syn.
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- A wracając do Waszego pierwszego wyjazdu na zlot
polskich przyjaciół Indian…
- Najpierw jechaliśmy pociągiem, potem autobusem.
W Sypniewie wysiedliśmy na szczerym polu i mieliśmy
do pokonania podobno kilometr drogi. Postanowiliśmy
jednak, że jako „prawie Indianie”, dojdziemy tam na
skróty, przez las. Obładowani wielkimi plecakami ze stelażem, śpiworami i pakunkami oraz wystającym łukiem
(który wzbudzał zainteresowanie współpodróżnych), zahaczając o gałęzie i potykając się o korzenie, szliśmy,
szliśmy… Bałem się, patrząc na zmęczoną Gosię, że to
będzie nasz ostatni i może nawet niedoszły zlot. Ale wysiłek wynagrodził nam przepiękny widok, który się przed
nami ukazał, kiedy wreszcie dotarliśmy na miejsce. Wielka dolina, rzeka i około setka tipi ustawionych w kręgu,
dym unoszący się z ognisk i krzątający się…Indianie. To
był niezapomniany widok, jak kadr z filmu. My oczywiście
tipi nie mieliśmy, za schronienie służył nam zwykły namiot
ustawiony poza głównym kręgiem, jakby poza wioską, te
namioty nazywaliśmy żartobliwie „slumsy”. Na początku
oczywiście nikogo nie znaliśmy i przez pierwsze dwa
dni tylko się wszystkiemu z ciekawością przyglądaliśmy
i podziwialiśmy. Później nawiązaliśmy wiele ciekawych
kontaktów i znajomości, które przerodziły się w przyjaźnie trwające do dziś. Podczas tych kilku dni bardzo dużo
się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. Zloty gromadzą fantastycznych, otwartych ludzi, którzy żyją swoją pasją i miłością do Indian, dla wielu z nich to sposób na życie. Każdego wieczoru zasiadaliśmy wokół ogniska i słuchaliśmy
ciekawych opowieści, legend indiańskich i wspomnień
z poprzednich zlotów. Niesamowite wrażenie zrobili na
mnie tancerze, którzy w przepięknych strojach i przy
dźwiękach oryginalnych bębnów dawali pokazy tańców
rytualnych, opowiadających o życiu i przygodach wojowników. Tancerze dawali z siebie ogromną energię i moc
własnych gardeł, a dźwięki te roznosiły się po całej okolicy. Było to naprawdę fantastyczne przeżycie…
- Wtedy poczułeś, że też tak chcesz? Że to Twoje emocje?
-Tak, to było fascynujące. Wsiąkliśmy oboje. Już dwa
lata później kupiliśmy własne tipi z płótna żaglowego. Takie rzeczy robią na zamówienie członkowie tej niezwykłej
społeczności, wielu z nich zajmuje się wyrobem ubrań,
ozdób, czy broni. Uczestniczą też w zajęciach szkolnych
dla dzieci, czy imprezach plenerowych. Moja pierwsza
koszula ze skóry jelenia kosztowała 1200 zł (!), ale teraz
robię już takie rzeczy sam. Szyję i ozdabiam wzorując się

na symbolice plemienia Lakota, ale wzory są niepowtarzalne, zindywidualizowane. Czasem lubię sobie potańczyć, a w wolnych chwilach uczę się języka lakockiego.
- To jest może jakiś słownik?
- Słowa są spisane fonetycznie i dość łatwe do wymówienia dla nas, bo mamy podobne głoski. Indianie oczywiście w większości nie pisali, ale każde plemię miało
swój język. Posługiwali się też różnego rodzaju znakami,
symbolami, a także dość uniwersalnym językiem migowym.
- Co Cię najbardziej fascynuje w kulturze Indian?
- Indianie, dzisiaj nazywani Native Americans mają
bardzo ciekawą i niestety tragiczną historię. To smutne,
że cywilizacja „białego człowieka” doprowadziła do niemal całkowitej likwidacji rdzennej ludności na obu amerykańskich kontynentach. Ich eksterminacja trwa właściwie
nieprzerwanie do dziś. Długo by o tym mówić. Podoba mi
się w ich kulturze niezwykły związek z naturą i ogromny
do niej szacunek. Bardzo sobie cenią mądrość i doświadczenie „starszyzny”, są honorowi, prawdomówni i szanują swoją historię. Niestety życie w rezerwatach, które
„dostali” od władz powoduje ich powolną degrengoladę,
łatwo ulegają najgorszym wpływom i musieli się szybko
nauczyć radzić sobie w „cywilizowanym świecie”, który
jest dokładnym przeciwieństwem ich kultury. Wielu Indian
nie ma już nic wspólnego ze swoimi wspaniałymi przodkami, wielu zeszło na bardzo złą drogę, wielu całkowicie
się zasymilowało, jest też oczywiście wielu wiernych swojej tożsamości, którzy kultywują tradycje i próbują ocalić
je od zapomnienia. Krzewienie wiedzy o najlepszych kartach historii Indian jest też jednym z celów Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, którego jestem członkiem.
- Cieszę się, że możemy poznać Twoją niezwykłą pasję, że dzielisz się nią z nami. Jakie masz najbliższe plany?
- W czerwcu jestem organizatorem indiańskiego pikniku w Zakrzówku, powiat kraśnicki, oraz będę w przedszkolu w Kurowie.
- A jakie masz marzenia związane z Indianami?
- Chciałbym pojechać do Kanady, spotkać prawdziwych Indian, zobaczyć na własne oczy potomków plemienia Lakota zamieszkujących niegdyś tereny prerii u stóp
Gór Czarnych. Chciałbym odwiedzić Little Big Horn, gdzie
miała miejsce wielka, najsłynniejsza bitwa plemienia Lakota z ppłk. G.A. Custerem, oczywiście wygrana przez
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Indian, którzy rozpaczliwie bronili się przed najazdem
armii amerykańskiej i osadników poszukujących złota,
którzy łamali wszystkie traktaty zawierane z Indianami.
Bardzo mnie interesuje tragiczna historia tego właśnie
plemienia ze względu na wspomnianą na początku książkę „Złoto Gór Czarnych”.
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- Dziękuję bardzo za wywiad i życzę realizacji marzeń.
Anna Butryn

Wiadomości z OPS
Świadczenia wychowawcze
Od 1 sierpnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy
2018/2019. Do 30 grudnia wpłynęło 570 wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco według daty wpływu. Osobom, które
złożyły wnioski o świadczenie wychowawcze do 31 sierpnia ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata
nastąpiła do 31 października. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wnio-

sek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 30 września 2018 ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Osobom, które złożyły wnioski w okresie od 1 października do 30 października ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata nastąpi do ostatniego dnia
listopada. Do końca 2018 roku wydanych zostało 556 decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym 30
decyzji odmownych. Wypłacono 1723 świadczenia wychowawcze w kwocie 843 525 zł .

Wiadomości z OPS
Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018
r., poz. 1099) wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi
1583,00 zł.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)
świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
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2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
później niż do ukończenia 25. roku życia.

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2.-2d.(uchylony).

Warto zaznaczyć, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Należy zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje między innymi, jeżeli osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z
tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy
do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
24-170 Kurów, Lubelska 45
Tel. 81 88-11-490
strona internetowa: ops.kurow.eu
email: ops.kurow@interia.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2018
Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył wydawanie żywności
w ramach Podprogramu 2018. Wydawano żywność w trzech terminach. Ogółem Bank Żywności przekazał nam ponad 23 tony
żywności. Były to między innymi kabanosy wieprzowe, makaron,
ser żółty, szynka drobiowa, cukier, fasola, mleko. Z pomocy skorzystało 512 osób.
Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania
towarzyszące, m.in. warsztaty kulinarne i dietetyczne. Warsztaty
takie odbyły się w naszej gminie w grudniu 2018 r.

W świetlicy w Brzozowej Gaci około 30 osób degustowało
zapiekane bułki z pieczarkami, odbyła się również prelekcja na
temat niemarnowania żywności i prowadzenia budżetu domowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie dziękuje wszystkim
osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję.
Kolejny nabór rusza w sierpniu 2019 r.

Historia pomocy społecznej w Polsce
Tradycje opieki społecznej w Polsce sięgają początków XII
wieku, gdy to działalnością dobroczynną zajmował się kościół katolicki, który przekazywał ubogim datki w naturze lub
jako jałmużnę dla żebraków, prowadził też przytułki. Pod
koniec XV w. można znaleźć pierwsze formy ujęcia problematyki w ramy prawne. W 1496 r. statuty piotrkowskie Jana
Olbrachta wprowadziły podział ubogich i żebraków na zdolnych i niezdolnych do pracy, z czego drudzy mieli prawo
korzystać
z dobroczynności, a pierwsi mieli być przymusowo zatrudniani. W XVIII w. rozwijano instytucjonalne formy wsparcia,
powoływano do życia organy mające zająć się opieką społeczną – komisje dobrego porządku. Czerpano tu z ustanowionego w Anglii w 1601 r. prawa ubogich. Wzrost dobroczynności publicznej nastąpił po rewolucji francuskiej
i w momencie rodzenia się kapitalizmu, gdy to państwa
podejmowały ustawy i regulacje. W Polsce była do ustawa

z dnia 2 grudnia 1817 r. zajmująca się sprawami opieki nad
ubogimi i niezdolnymi do pracy. Powstawały szpitale i przytułki dla dzieci
i starców, prężnie działały prywatne towarzystwa dobroczynne. Jednak dopiero po pierwszej wojnie światowej Polska
umieściła w konstytucji zapis: „Każdy obywatel ma prawo
do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy,
choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”. 16
sierpnia 1923 r. uchwalono ustawę o opiece społecznej, której podstawowym założeniem było zaspokajanie ze środków
publicznych niezbędnych potrzeb tych osób, które nie mogą
tego uczynić przy wykorzystaniu własnych środków materialnych lub własnej pracy. Zapis ten w podobnym brzmieniu
znajduje się też w aktualnie obowiązujących przepisach –
o czym mowa będzie w dalszej części.
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Podczas dwudziestolecia międzywojennego opieka społeczna rozwijała wiele form pomocy, czego nie przerwał
nawet wybuch II wojny światowej. W czasie wojny zadania
te były wykonywane przez Ogólnopolski Komitet Samopomocy.
Pomoc społeczna od zakończenia wojny aż do zmian
w ustroju ulegała wielu przekształceniom. W 1950 r. problematyka przekazana została z Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej do Ministerstwa Zdrowia, a w zakładach opieki
zdrowotnej tworzono działy służb społecznych, gdzie zatrudniani byli opiekunowie społeczni, pracujący w oparciu
o terenową sieć opiekunów społecznych. Udzielano świadczeń materialnych, wypłacano zasiłki stałe, okresowe oraz
zapomogi pieniężne, rozwijano pomoc instytucjonalną,
a podstawą przyznania pomocy stał się wywiad środowiskowy, mający na celu rozeznanie się w sytuacji rodzinnej,
finansowej, majątkowej czy zdrowotnej osoby ubiegającej
się
o pomoc. Ten stan prawny przetrwał do 1990 r.
Dział pomocy społecznej ponownie trafił do ministra pracy
i polityki socjalnej, a wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady
narodowe powoływały do życia ośrodki pomocy społecznej. W Kurowie Ośrodek Pomocy Społecznej powołany
został uchwałą z 28 marca 1990 r. Uchwała podpisana została przez ówczesnego Przewodniczącego Gminnej Rady
Narodowej – Stanisława Kalbarczyka.
Lata dziewięćdziesiąte zapoczątkowały szereg znaczących
reform systemu zabezpieczenia społecznego, a powodów
było wiele: zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne,
wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
większa liczba osób potrzebujących pomocy, upadki wielu przedsiębiorstw, rosnące bezrobocie. Wiązało się z to
z poczuciem zagrożenia społeczeństwa. Należało wyjść
temu naprzeciw, dlatego nowa ustawa nie tylko kontynuowała pomoc w formie materialnej, ale wprowadziła inne
rozwiązania. Nastąpił rozwój poradnictwa i pracy socjalnej.
Wprowadzony został próg ubóstwa, a system pomocy społecznej zaczął się rozwijać w kierunku zapewnienia mieszkańcom pomocy środowiskowej w miejscu zamieszkania.
To właśnie był ten moment, gdy pomoc społeczna zastąpiła opiekę społeczną. I tylko tym terminem posługujemy
się dzisiaj.
Opieka społeczna – to termin anachroniczny, z poprzedniego systemu. Opieką było zaspokajanie ze środków
publicznych niezbędnych potrzeb bytowych osób potrzebujących, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb
samodzielnie.
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Natomiast pomoc społeczna to pojęcie szersze. Obejmuje
nie tylko zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych, ale
określa szereg działań zmierzających do samodzielnego
przezwyciężania swojej sytuacji. Przede wszystkim nacisk
kładzie się na własne zasoby, środki i możliwości osoby
potrzebującej pomocy. Zamiast ryby – wędka.
W tym kształcie pomoc społeczna zaczęła funkcjonować
od początku lat dziewięćdziesiątych. Wprowadzone zostały regulacje dotyczące rodzin zastępczych, określono
nowe kryteria do uzyskania pomocy w formie zasiłków stałych, zasiłków macierzyńskich czy gwarantowanych zasiłków okresowych.
Okres tego dynamicznego rozwoju prawa w zakresie pomocy społecznej zakończył się wraz
z uchwaleniem 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta między innymi dostosowała polskie
prawo do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Znowelizowano zakres przysługującej pomocy, określono
nowe kryteria, wzmocniono pozycje samorządu terytorialnego. Wielokrotnie nowelizowana ustawa nadal jest podstawą pracy w pomocy społecznej.
Opracowanie między innymi na postawie książki „Prawo
do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym” autorstwa Stanisława Niteckiego.
Magdalena Białkowska
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75. rocznica mordu w Owczarni gmina Józefów
nad Wisłą
Quam dulce et decorum est pro patria mori /o jak słodko
i przyjemnie jest umierać
za Ojczyznę/. Słowa te zaczerpnięte z „Pieśni” rzymskiego
poety Horacego jakże trafnie odzwierciedlają nam postawę
poległych.
W czwartek 4 maja 1944 r. do wsi Owczarnia gm.
Józefów nad Wisłą w pobliżu Opola Lubelskiego przybył 47
osobowy oddział „Krycha” ppor. Mieczysława Zielińskiego
wydzielony z oddziału „Hektora” por. Jana Zdzisława Targosińskiego
3 kompanii 15 PP AK „Wilków”, celem przyjęcia zrzutu broni i amunicji oraz kurierów pod Ratoszynem k. Chodla z samolotu alianckiego startującego z bazy lotniczej w Brindisi
na południu Włoch.
Dochodziła godz. 1700, gdy przebywających na
kwaterach partyzantów zaalarmowały strzały wystawionych wokół wsi palcówek. Ujrzeli zbliżającą się i strzelającą w biegu tyralierę. Otworzyli do niej ogień. Tyraliera
zaległa. Sytuacja po chwili się wyjaśniła. To nie byli Niemcy
lecz znany Akowcom oddział AL „Cienia” Bolesława Kaźmieraka
vel Kowalskiego z Zakrzówka. Ogień przerwano. Doszło
do rozmowy między „Cieniem”,
a ppor. M. Zielińskim ”Krychem”, którego „Cień” przepraszał za nieporozumienie twierdząc,
że sądził, iż ma do czynienia z Niemcami lub oddziałem
NSZ. Za zezwoleniem „Krycha” „Cień” wprowadził do wsi
ponad stuosobowy oddział AL. Oba oddziały ustawiły się
na wiejskiej drodze po obu jej stronach w dwuszeregu. Oddział AK stanął od strony zabudowań. Wtedy „Cień” w trakcie rozmowy podstępnie zastrzelił ppor. M. Zielińskiego,
a jego zastępca, zastępcę „Krycha” ppor. Bernarda Mosińskiego ps. „Mars”. Na ten umówiony znak oddział AL.
otworzył ogień do oddziału AK. Zginęło 18 żołnierzy AK,
w tym Andrzej Migdal ps. „Siapek” z Klementowic, Józef
Zuchniarz ps. „Sęp” z Płonek, Marian Mazurkiewicz ps.
„Świda”, Roman Piechowicz ps. „Sprytny” z Kurowa. Zginął również oficer ds. zrzutów Inspektoratu Rejonowego
AK Puławy por. Ignacy Franciszek Kamiński ps. „Żuraw”,
zastrzelony kiedy rowerem próbował odjechać ze wsi. Lu-

Upamiętnienie ofiar mordu w Owczarni gm. Józefów
nad Wisłą
dzie „Cienia” dobijali rannych, a z pomordowanych zdzierali mundury i buty. Cało wyszli
z masakry, ci którzy nie trafieni pierwszymi seriami zdołali
skryć się wśród zabudowań, lub zbiec do pobliskiego lasu,
a także żołnierze sekcji Jerzego Ludwiczaka „Fiat”, którzy
kwaterowali na skraju lasu i nie uczestniczyli w spotkaniu
z oddziałem „Cienia”. W sumie w skład oddziału, który stacjonował w Owczarni podczas tych tragicznych wydarzeń
wchodziło 10 mieszkańców gminy Kurów. Czterech z nich
zginęło, a trzech: Tadeusz Łubek
ps. „Delfin”, por. Mieczysław Mazurkiewicz ps. „Nicpoń”,
sierżant Jan Krawczyk
ps. „Ostryga” zostało rannych. Natomiast bez żadnych
obrażeń wyszli z tego pogromu Jerzy Kędzierski ps. „Jur”,
Antoni Turski ps. „Lew” i Władysław Koziej ps. „Dobry”.
Planowany zrzut kurierów i sprzętu z samolotu alianckiego przyjął na zapasowej placówce zrzutowej
w okolicach Woli Gałęzowskiej k. Bychawy oddział AK
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„Szarugi” – ppor. Aleksandra Sarkisowa. Zwłoki pogrzebano w zbiorowym dole. W tej zbiorowej mogile zostało
również pogrzebanych czterech żołnierzy oddziału Cienia.
Dwóch zginęło podczas nieudanej próby opanowania wsi
Owczarnia od kul partyzantów AK. Natomiast dwóch, którzy zostali ranni „Cień” osobiście dobił po akcji przeciwko
żołnierzom AK, kiedy prosili go o pomoc. Kolejnych dwóch
żołnierzy AL znających cel wyprawy „Cienia” do Owczarni
w ostatniej chwili pod jakimś pretekstem oddział opuściło
by dołączyć doń po jego powrocie, rozstrzelano na rozkaz
„Cienia”. Zawiadomiona przez sołtysa żandarmeria niemiecka poleciła ekshumować zwłoki, które wystawiono na
widok publiczny w Opolu Lubelskim i wykonano serię zdjęć
wykradzionych przez AK. Wieczorem oddział „Cienia” zabierając zagrabioną broń i przedmioty osobiste ofiar opuścił
wieś spływając zarekwirowanym statkiem z biegiem Wisły
i przeprawiając się na jej drugą stronę. Nie udał się pościg
za zbrodniczym oddziałem ani próby jego zlikwidowania.
Polegli Józef Zuchniarz z Płonek ps. „Sęp”, Marian
Mazurkiewicz ps. „Świda”
i Roman Piechowicz ps. „Sprytny” z Kurowa zostali pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kurowie. Natomiast Andrzej Migdal ps. „Siapek” wraz z pozostałymi został pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Opolu
Lubelskim.
Mord w Owczarni nie był pierwszą ani ostatnią
zbrodnią „Cienia” na żołnierzach AK. W dniu 19 kwietnia
1944 r. oddział AL. dowodzony przez „Cienia” dokonał
krwawej pacyfikacji wsi Kolonie, Potok Stary i Dąbrówka.
Zamordowano kilkunastu mężczyzn, których jedyną winą
była współpraca z podziemiem niepodległościowym, torturowano również kobiety. W dniu 13 maja 1944 r. zamordował w Zakrzówku k. Kraśnika pięciu żołnierzy AK. Również
w maju 1944 r. spalił we wsiach Boża Wola i Dębina k.
Kraśnika
13 gospodarstw związanych z AK. W czerwcu 1944 r.
w Wandalinie k. Opola Lubelskiego zamordował trzech żołnierzy AK. Były również inne przypadki zbrodni oddziałów
AL
na żołnierzach AK, ale najwięcej z nich obciąża oddział
„Cienia”. Również w PPR, które nadzorowało AL były osoby, które uznawały „Cienia” za pospolitego bandytę, ale nie
mieli siły przebicia, aby go wykluczyć z AL.
Po wojnie zbrodniami „Cienia” nikt się nie zajął.
Sprawca tych przemilczanych zbrodni dwudziestoletni Bolesław Kaźmierak z Ostrówka zmienił w 1945 r. nazwisko
na Bolesław Kowalski i tzw. marszałek Polski Michał Rola

KWARTALNIK GMINY KURÓW

Żymierski przyjął go do Ludowego Wojska Polskiego.
Awansował stopniowo do rangi pułkownika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczając podziemie niepodległościowe – byłych żołnierzy AK czyli Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Na jego rękach jeszcze wielokrotnie
była krew. Wprawdzie ponad 3 lata spędził w więzieniu, ale
tylko za wyrok o nielegalne posiadanie broni, a więc nie
z powodu popełnionych zbrodni, lecz wewnątrzpartyjnych
rozgrywek
w PPR, w których opowiedział się wówczas po niewłaściwej stronie. Miało
to miejsce w 1951 r. Pod koniec lat pięćdziesiątych wrócił
do wojska, jako oficer tzw. Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Był wielokrotnie odznaczany wysokimi medalami PRL. Zmarł w Warszawie 18 sierpnia 1966
r. w wieku 42 lat w tajemniczych okolicznościach. Został
pochowany w Alei Zasłużonych na dawnym wojskowym
cmentarzu na Powązkach. Na nagrobku widnieje inskrypcja „Za Polskę, wolność i lud”, – perfidny fałsz.
W sprawie tej i innych zbrodni „Cienia” Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu
– Wydział Śledczy prowadził śledztwo. Upływ czasu sprawił, że nie można było
w dostateczny sposób /z powodu śmierci świadków/ udowodnić tej i innych zbrodni. Śledztwo w tej sprawie umorzono w lipcu 2007 r.
Kiedy w innych miejscach /Opole Lubelskie, Nałęczów/ pamięć o tym tragicznym wydarzeniu gaśnie, my
pamiętamy o nich tu w Kurowie, wspominając podczas
corocznych uroczystości w dniu 3 Maja. W 1998 r. na
cmentarzu w Kurowie wykonaliśmy granitowy pomnik na
mogile trzech kurowiaków poległych w Owczarni, a w 2008
r. dokonaliśmy renowacji upamiętnienia w Owczarni przy
udziale darowizny Bogumiła
i Doroty Zielińskich syna i synowej ppor. Mieczysława Zielińskiego ps. „Krych”. Natomiast w 2014 r. ufundowaliśmy
metalowy krzyż na zbiorowej mogile położonej na cmentarzu
w Opolu.
Od zakończenia wojny w Kurowie na Mszy Św.
w intencji pomordowanych gromadzili się ich koledzy
w pierwszą niedzielę maja /wtedy 3 Maja nie było świętem
państwowym/. Dlatego też kontynuując tą piękną tradycję
połączyłem uroczystości 3 Maja
ze wspomnieniem mordu w Owczarni.
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Ofiary mordu w Owczarni gm. Józefów nad Wisłą.
Wśród rannych byli:

− Jerzy Kędzierski ps. „Jur” – sekcja „Fiata”, z Kurowa,

− Czesław Dzwonnik ps. „Bombowiec”,

− Henryk Samsik ps. „Sosna” – sekcja „Fiata”,

− pchor.. Stanisław Brzeziński ps. „Dąbrowa”,

− Antoni Turski ps. „Lew” – sekcja „Fiata”, z Kurowa,

− Tadeusz Łubek ps. „Delfin” z Kurowa,

− Wacław Jasiocha ps. „Roch” – sekcja „Asa”,

− Marian Kurus ps. „Motyl”,

− Kazimierz Buksiński ps. „Bela”,

− por. Mieczysław Mazurkiewicz ps. „Nicpoń” z Kurowa,

− Jan Wielomski ps. „Lampart”,

− sierż. Jan Krawczyk ps. „Ostryga” z Kurowa,

− Stanisław Śniadowski ps. „Grab”,

− sierż. Jan Janiszewski ps. „Pingwin”,

− Edward Szanc ps. „As” – dowódca sekcji zwiadu konnego,

− Mieczysław Chabros ps. „Polonus”,
− Mieczysław Nojek ps. „Romb”,
− Franciszek Zadura ps. „Roland”,
− Lucjan Trajer ps. „Strzała”,
− Jan Kowalczyk ps. „Kaktus”,
− Edward Adamczyk ps. „Vis”.

Ocaleni z pogromu:
− Anna Hincz ps. „Baśka” – sanitariuszka,
− Jerzy Ludwiczak ps. „Fiat” – dowódca sekcji,
− Stanisław Jakubicki ps. „Junior” – sekcja „Fiata”,
− Wiktor Winiarski ps. „Wrona” – sekcja „Fiata”,

− Feliks Krawczak ps. „Szczygieł”,
− Zygmunt Cebula ps. „Komar”
− Władysław Niezabitowski ps. „Porzyński”,
− Edward Olszak ps. „Skowronek”,
− Stanisław Mrozek ps. „Kłos”,
− Władysław Koziej ps. „Dobry”, z Kurowa,
− Henryk Kuryłło ps. „Strumyk”.

Stanisław Wójcicki
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Cz. XII

KWARTALNIK GMINY KURÓW

Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie
Witamy wszystkich Państwa i zachęcamy, do
zapoznania się z kolejnym Biuletynem GKRPA
w Kurowie, którego wydanie przypadło na najważniejsze
w całym roku kościelnym Święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Przeżywany dopiero czas Wielkiego Postu,
miał nas przygotować na godne przeżycie tych świąt,
miał być momentem zatrzymania, refleksji i spojrzenia
na siebie w całej prawdzie. Miał to być też czas
wyrzeczeń, postanowień, jednym słowem czas łaski
od Pana, który mógł odmienić nasze życie. Odmienić,
ale tylko wtedy, gdy sami byśmy tego chcieli, gdy sami
odważnie chcielibyśmy powiedzieć złu „nie”.
Czy takim był? Czy nie zmarnowaliśmy danego
nam czasu? Pokaże samo życie
Redakcja Biuletynu GKRPA

PRZYLECIAŁY do POLSKI BOCIANY,
więc słów kila o CIĄŻY CIĄŻA BEZ ALKOHOLU!!!
21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, a wraz nią
budzi się do życia przyroda, przyleciały już do Polski bociany
- staropolski symbol płodności i łączenia się w pary.
Dlatego uważnie i z rozsądkiem myślmy o każdym nowym
życiu. Stąd kilka rad dla kobiet, będących w ciąży.
Jesteś w ciąży?
Chcesz urodzić zdrowe dziecko?

Badania dowiodły, że kobiety w ciąży i w okresie
karmienia piersią, w trosce o zdrowie swojego dziecka,
w ogóle nie powinny pić alkoholu. U kobiet, które piją alkohol podczas ciąży, znacznie częściej występują przedwczesne porody oraz poronienia.
Dziecko w łonie matki jest chronione przed szkodliwym
wpływem wielu czynników toksycznych i drobnoustrojów.
Ale nie przed alkoholem! Cząsteczki etanolu zawartego
w alkoholu bez problemu przenikają przez łożysko.
Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol, dziecko pije razem
z nią. Pół godziny po spożyciu alkoholu, jego stężenie we
krwi dziecka jest takie samo, jak we krwi matki.

NIEPRAWDĄ JEST, ŻE:
jedno piwo wypite przez kobietę w ciąży nie zaszkodzi
dziecku.
NIE MA DOWODÓW NA TO, ŻE
alkohol wspomaga laktację.
PAMIĘTAJ, ŻE
w okresie ciąży i karmienia piersią Twoje dziecko odżywia
się tym, co jego mama.

37

NUMER 13 / 2019

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY
(FAS - FETAL ALCOHOL SYNDROME)
W skrajnej formie u dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, może dojść do powstania zespołu
charakterystycznych objawów, spowodowanych działaniem alkoholu na rozwijający się mózg, Płodowego
Zespołu Alkoholowego - FAS.

* bezrobocie;

Jego objawy to:

* choroby psychiczne, depresja, samookaleczanie się;

* upośledzenie wzrostu (zarówno przed, jak i po urodzeniu),

* gwałtowne i szokujące zachowania;

* trwałe uszkodzenie mózgu,

* kłopoty z prawem;

* charakterystyczne zniekształcenie twarzy (małe
oczodoły, krótki nos, płaska środkowa część twarzy,
wąska górna warga, mała żuchwa).

* skłonność do uzależnień;

ALKOHOL MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ:

Na wystąpienie objawów wtórnych ma wpływ środowisko i sposób postępowania z dzieckiem. To właśnie te objawy mogą być czynnikiem wpływającym na
funkcjonowanie osoby z FAS.

* Zaniżonej wagi urodzeniowej i długości ciała dziecka,
* uszkodzeń mózgu,
* zmniejszenia odporności dziecka na choroby,
* zaburzenia ogólnego rozwoju dziecka,
* wielu innych, trudnych do rozpoznania uszkodzeń.
ZMIANY ZWIĄZANE Z USZKODZENIAMI MÓZGU:
* problemy z pamięcią,
* trudności w uczeniu się,
* problemy z koordynacją ruchów,
* zaburzenia emocjonalne (dzieci te są najczęściej
nadpobudliwe).
Brak wczesnego rozpoznania FAS i odpowiedniej
opieki zwykle prowadzi do powstania zaburzeń
wtórnych u dzieci z FAS
OBJAWY WTÓRNE OBEJMUJĄ:
* lęk, złość, unikanie, wycofanie;
* wejście w rolę ofiary lub prześladowcy;
* zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu;
* przerwanie nauki szkolnej;

* bezdomność;
* zależność od innych, chęć zadowolenia innych;

* impulsywność;

* tendencje i zachowania samobójcze.

Typowy 18-latek ma swoje plany, dąży do niezależności. 18-latek z FAS potrzebuje narzucenia zasad,
ograniczeń, nie potrafi zorganizować się bez pomocy
dorosłych. Bo jego umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego jest na poziomie 10-latka, chociaż ma
przeciętny poziom inteligencji 18-latka.
Wiesz o tym?
Palenie w ciąży może prowadzić do nagłej śmierci
łóżeczkowej niemowlęcia. Kluczowe znaczenie ma
zerwanie z nałogiem palenia papierosów przed zajściem w ciążę. Zaprzestanie palenia w trakcie ciąży
również zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów patologicznych.
Masa ciała noworodków kobiet palących jest
przeciętnie o 200 - 300 g mniejsza niż dzieci matek
niepalących. Rzucenie palenia w czasie ciąży o 50%
zwiększa szanse na urodzenie dziecka o prawidłowej
wadze.
Bierne palenie w czasie ciąży, związane z narażeniem na dym tytoniowy, wiąże się z podobnymi zagrożeniami dla ciąży, jak w przypadku palenia czynnego, czyli gdy kobieta ciężarna pali tytoń.
DO CIEBIE NALEŻY PIERWSZY KROK!
Nie musisz bezradnie patrzeć
POMÓŻ IM i SOBIE
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ZGŁOŚ się po POMOC do KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- działa w każdej gminie

* prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn,

Czy wiesz, że...?

Wszystkie powyższe sygnały mogą wskazywać na
uzależnienie od alkoholu. Nie czekaj aż choroba
zniszczy Twoje lub czyjeś życie.

- Uzależnienie od alkoholu to choroba. W jej leczeniu
potrzebna jest pomoc specjalisty!
- Nadmierne picie alkoholu jest przyczyną prawie
6,5% wszystkich zgonów w Europie

* podczas choroby i przyjmowania leków.

Do Ciebie należy pierwszy krok!
Resztą zajmą się zawodowcy. Co należy zrobić?

- W skutek nadużywania alkoholu powstaje ponad
250 różnych chorób i urazów. nadużywanie alkoholu
znacząco zwiększa ryzyko występowania pewnych
odmian raka.

Krok 1 - Złóż w KRPA wniosek o stwierdzenie czy
osoba jest uzależniona. Zawrzyj w nim: imię, nazwisko, adres, oraz swoje obserwacje jako uzasadnienie
wniosku.

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Kok 2 - Członkowie KRPA rozpatrzą wniosek i skontaktują się ze zgłoszoną osobą. Przede wszystkim
ustalą czy rzeczywiście ta osoba jest uzależniona od
alkoholu.

Sygnały ostrzegawcze
- Aby osiągnąć stan upojenia alkoholowego pijesz
coraz więcej
- Gdy przestajesz pić pocisz się, odczuwasz drżenie
rąk, mdłości, przyspieszone bicie serca, bóle głowy,
bezsenność, omamy, napady drgawkowe. To może
być tzw. zespół abstynencyjny
- Przez Twoje picie obserwujesz pogorszenie się relacji z rodziną, przyjaciółmi, masz problemy w pracy.

Krok 3 - Jeśli stwierdzą uzależnienie, osoba zostanie
skierowana na leczenie odwykowe.
Co powinieneś wiedzieć o Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych?
- Jest w każdej gminie - nie musisz szukać pomocy
daleko!

- Twoi bliscy zwracają uwagę, że za dużo pijesz sugerują, że masz problem.

- W jej skład wchodzą osoby specjalnie przeszkolone
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i zapobiegania im.

- Przez alkohol zaczynasz mieć problemy ze zdrowiem.

- Udzielą rodzinie z problemem alkoholowym wszelkiej pomocy (w tym psychologicznej i prawnej).

- Uporczywie szukasz okazji do napicia się i sam je
tworzysz.

- Mają prawo wnioskować do sądu o poddanie osoby
uzależnionej obowiązkowemu leczeniu odwykowemu.

- Pijesz alkohol w sytuacjach, w których jest to szczególnie wzbronione, jak:
* okres ciąży i karmienia piersią,

- Zapewniają anonimowość i dyskrecję osobom szukający pomocy.

Życzenia Wielkanocne

Ty od wieków wstajesz.
Coraz głębsze groby,
Co wiek cięższe kamienie

i czujniejsze straże.
A czuję: stoisz znowu.
I widzę Twe stopy,
I blask bije z rąk Twoich,
z zmartwychwstałej twarzy...

Z okazji Wielkanocy, najpiękniejszego polskiego święta, najlepsze
życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus był siłą w trudnościach,
mocą na każdy dzień i nadzieją w każdym czasie.
Składają Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z przewodniczącą P. Haliną Jankiewicz
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DZIECI SĄ MAJWAŻNIEJSZE,
dla DZIECI WSZYSTKO!

- Wspólnie zorganizujmy GMINNY FESTYN RODZINNY
z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca br.
Wszystkich, którzy indywidualnie bądź poprzez prowadzoną działalność, chcieliby włączyć się w organizację
Festynu z okazji Dnia Dziecka - serdecznie zapraszamy
do współpracy i do współorganizacji.
Potrzebna będzie każda para rąk i każda złotówka.
Festyn na Starym Rynku cieszy się dobrą opinią, przyciąga rodzinne tłumy, daje możliwość zaprezentowania
młodych talentów i propaguje zdrowe, rodzinne wartości.
Przede wszystkim, daje radość najmłodszym, jednoczy
pokolenia, dzięki przygotowanym atrakcjom bawi i starszych i młodszych.
Nic jednak nie zrobi się samo. Apelujemy więc do Państwa, by pomóc głównym organizatorom: GKRPA w Kurowie, GOK w Kurowie, Placówkom Oświatowym z terenu
gminy, OSP w Kurowie, by w tym roku również udało się
nasze wspólne rodzinne święto, a nasze dzieci poczuły
się nagrodzone i zasłużone.

mogli wziąć udział w organizowanej loterii z atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi.

Wszyscy uczestnicy naszego wspólnego festynu, będą

Uśmiech dzieci będzie dla Państwa największą nagrodą.

Chęć i formę pomocy prosimy zgłaszać do Gminnego
Ośrodka Kultury w Kurowie: ul. Jana Kilińskiego 2. tel. 81
881 10 99

„PRZYSTANEK” - bieżące informacje
JEŻELI NIE RADZISZ SOBIE z PROBLEMAMI
- przyjdź, UZYSKASZ BEZPŁATNĄ POMOC!
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny „Przystanek”
24 -170 Kurów, ul. Kilińskiego 2a, tel. 81 8811701
Sobota w godz. 12.00 - 14.00 - bezpłatne porady
psychologa p. Doroty Reczek
I sobota miesiąca od godz. 14.00 - 18.00 Grupa
Wsparcia pod kier. psychologa
Punkt informacyjny - instruktor p. Jolanta Czuchryta
Wtorek w godz. 12.00 - 14.00
Czwartek w godz. 13.00 - 14.00
Sobota w godz. 19.00 - 20.00

Twoje dziecko może spędzić wolny czas mądrze
i bezpiecznie - czekamy w „Przystanku” od wtorku
do soboty w godz. 14.00 - 20.00.
Jeżeli bliska Ci osoba nadużywa alkoholu i chcesz
to zmienić - możesz złożyć w „Przystanku” podanie
o leczenie od poniedziałku do soboty w godz. 14.00
- 20.00
Nie bój się, nikt nie będzie Cię o nic pytał!!!
Przyjdź do grup: AA - w niedzielę godz. 17.00;
AL-ANON - w poniedziałek godz. 16.00 - 18.00
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Klub Książki w Kurowie - KSIĄŻKA - KAWA - KONWERSACJA
Od ponad trzech lat działa w naszej bibliotece Klub
Książki. Na pierwszym spotkaniu, które miało miejsce
4.XI.2015 roku omawiana była powieść Pawła Huelle pt.
„Waiser Dawidek”. Podczas trzydziestu spotkań, które odbyły się do tej pory zapoznaliśmy się z twórczością m.in.
Isabel Allende, Wiesława Myśliwskiego, Brunona Schulza,
Zygmunta Miłoszewskiego, Kazuo Ishiguro i wielu wielu
innych. Formuła klubu przewiduje, że uczestnicy czytają
jedną, wybraną wspólnie pozycję a następnie spotykają
się aby wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi. W doborze
lektur nie kierujemy się żadnym kluczem, czytamy pozycje

pisarzy znanych i mniej znanych, dawnych i współczesnych, klasykę i literaturę popularną. Spotkania pod hasłem
Książka – Kawa – Konwersacja (KKK) odbywają się raz
w miesiącu, w wybraną środę o godzinie 17 w siedzibie
biblioteki, z pominięciem miesięcy wakacyjnych. Grono
klubowiczów, choć niezbyt liczne, stanowią osoby w różnym wieku, które łączy wspólne zamiłowanie do czytania
i miłość do książek. Wszystkich chętnych do udziału
w spotkaniach serdecznie zapraszamy.

Półka z książkami 11
LITERATURA SENSACYJNA
1. „Żmijowisko” Wojciecha
Chmielarza to thriller psychologiczny, który opowiada o tragedii jaka
wydarzyła się w zacisznej wiosce
na Mazurach, gdzie latem 2017
roku zaginęła bez wieści piętnastoletnia Ada córka letników. Po
roku do agroturystyki wraca ojciec
zaginionej dziewczyny, który usiłuje
odtworzyć okoliczności jej zaginięcia. Autor prowadzi opowieść z kilku perspektyw, „wtedy”, „teraz” i „pomiędzy” co doskonale
buduje napięcie i pozwala poznać wzajemne relacje i zależności między bohaterami i zdarzeniami. Żmijowisko to
pozycja intrygująca i nietuzinkowa. Książka trzyma w napięciu do ostatniej strony i choć podczas lektury nabieramy
podejrzeń i tworzymy własne scenariusze i tak na koniec
dajemy się zaskoczyć autorowi. Polecamy!
2. „Cokolwiek wybierzesz” Jakuba Szamałka to pierwsza część
trylogii „Ukryta sieć”. Bohaterką tej
książki jest Julita Wójcicka , młoda
dziennikarka, która ma aspiracje
i chciałaby zajmować się poważnym
dziennikarstwem, a nie plotkami
o celebrytach. Jednak jej praca niewiele ma wspólnego ze spełnieniem
marzeń. Wszystko się zmienia, gdy
w wypadku ginie znany aktor. Julita podejrzewa, że śmierć
mężczyzny nie była przypadkowa, a za sprawą kryje się
coś więcej. Rozpoczyna się śledztwo. Książka wciąga i zabiera nas w ciemne zakamarki nowych technologii, o któ-

rych nawet nam się nie śniło. Otwiera oczy na sprawy, na
które często nie zwracamy uwagi, myśląc, że w sieci jesteśmy bezpieczni i anonimowi. Mroczny i pełen zagadek
thriller, który długo nie da o sobie zapomnieć. Z niecierpliwością czekam na drugi tom. Polecam.
LITERATURA OBYCZAJOWA, KOBIECA
1. „Kwiaciarkę” Anny Kasiuk przeczytałam nie wiedząc,
że jest to kontynuacja „Andromedy”. Jednak można tę książkę czytać bez znajomości wcześniejszej,
gdyż autorka w taki sposób przedstawiła wydarzenia, które miały
miejsce 13 lat temu, że znajomość
pierwszej części nie była niezbędna. Jest to bardzo udana historia
obyczajowa, pełna niespodzianek
i intensywnych emocji. Judyta ,
właścicielka kwiaciarni, mimo że
robi to co kocha nie jest szczęśliwa. Żyje w toksycznym
związku, oparcia szuka w przyjaciółkach. Książka porusza jeszcze wiele innych problemów. Jest tu samotność,
pierwsza miłość, którą rozdzielił czas i ludzie, przemoc,
narkotyki a nawet ciemne interesy. Opowieść o tym, że
nigdy nie jest za późno na drugi początek i o tym, że nierozwiązane sprawy bardzo lubią powracać do człowieka
w najmniej oczekiwanym momencie. Napisana pięknym
językiem , trzymająca w napięciu i nieoczywista. Intryguje
już od pierwszych stron i sprawia, że bardzo chce się poznać finał. To bardzo mądra i wartościowa książka. Warto
przeczytać.
2. „Tam gdzie jesteś” to debiut literacki Tomasza Betchera. Jest to historia dwojga ludzi, którzy doświadczeni
przez niełaskawy los znaleźli się na rozdrożu życiowym.
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On po stracie wszystkiego jest
bezdomny, ona mając wszystko jest samotna. Czy zderzenie
tych dwu światów może zaowocować, czymś dobrym, prawdziwym
i uczuciowym ? To oczywiście
książka o miłości, takiej prawdziwej i rodzącej się z obopólnego
szacunku. Przede wszystkim jest
to jednak opowieść o ludzkich demonach i obarczaniu siebie winą,
o depresji i jej skutkach, a także o tym, do czego człowiek
jest w stanie się posunąć, gdy nie potrafi przede wszystkim
wybaczyć sobie. To jedna z tych książek, które są ciepłe,
dobre a czytelnikowi serwują potężną dawkę optymizmu
i nadziei na to, że będzie dobrze mimo przejściowych problemów. Książka na jeden dłuższy wieczór. Serdecznie polecam.
LITERATURA DLA DZIECI
1. „Świat dla Dociekliwych” to seria książek dla młodych
czytelników, na którą składają się przewodniki prezentujące kulturę i osobliwości czterech krajów. „Mamma mia.
Włochy dla dociekliwych” odpowiada na pytania dlaczego
wieża w Pizie jest krzywa, jak powstała nutella i dlaczego

wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Z lektury „Banzai. Japonia dla dociekliwych” dowiadujemy się dlaczego Japonia
nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni, co to jest origami,
jak wygląda mieszkanie i jak jada się posiłki. „Man zou.
Chiny dla dociekliwych” objaśnia dlaczego Święto Wiosny
Chińczycy obchodzą w zimie, ile znaków ma chińskie pismo i jakie wynalazki im zawdzięczamy. Natomiast lektura
„Ole. Hiszpania dla dociekliwych” dostarcza wiedzy o walkach byków, historii bitwy pomidorowej czy zasad hiszpańskiej fiesty. Każda książka zawiera mini słowniczek, mapki
i ciekawostki wyróżnione czerwoną czcionką a na końcu
łatwe przepisy na regionalne przysmaki. Wyjątkowa publikacja. Gorąco polecamy!
Wszystkie z przedstawionych pozycji są dostępne w kurowskiej bibliotece.
Przygotowały: Krystyna Skwarek i Beata Frydrych

Kąciki zabaw w naszym przedszkolu
Kąciki zainteresowań w przedszkolu odgrywają istotną rolę
w rozwoju dziecka. Przede wszystkim bawią, uczą i wychowują.
Zaspokajają potrzebę wiedzy i zabawy tematycznej, pozwalają
na samodzielne działanie i zdobywanie umiejętności. Mają istotne znaczenie dla rozwoju i wychowania dziecka. Podczas zabaw
w kącikach tematycznych, kształtują się zainteresowania i postawy dziecka. Przedszkolaki uczą się: współpracy i współdziałania
z zespołem rówieśników, przestrzegania zasad obwiązujących
w grupie oraz pomagają w zachowaniu porządku wśród zabawek.
Doskonalą opanowywane wiadomości; rozwijają myślenie, mowę
i postawę twórczą. W kącikach dzieci uwalniają swoją fantazję,
odgrywają scenki z życia codziennego, wcielają się w wymyślone
przez siebie role.
Różnorodne kąciki zainteresowań znajdują się w naszym
przedszkolu i mają swoje stałe miejsca w sali. Dzieci mają do nich
nieograniczony dostęp lub mogą korzystać z nich pod opieką nauczyciela.
Stałe kąciki zainteresowań:
Kącik książki - to miejsce, w którym dziecko bezpośrednio
styka się z książką - może ją wziąć do ręki, przyjrzeć się okładce,
spokojnie obejrzeć obrazki. Dziecko samodzielnie może wybrać
interesującą książkę, może się nią nacieszyć i do niej powracać.
Oglądanie kolorowych obrazków pozwala na rozwijanie spostrze-

gawczości wzrokowej, a dzieci zdolne czytają proste wyrazy i teksty. Poprzez słuchanie bajek i ich opowiadanie dzieci wzbogacają
i poszerzają zasób słownictwa, ćwiczą pamięć, uwagę i myślenie.
Kształtują również poprawną wymowę i prawidłowe wypowiadanie się. Bardzo często w salach organizowane są „domowe kąciki
książek”. Dzieci bardzo chętnie przynoszą książki z domu, oglądają je z kolegami (koleżankami) z grupy. Zachowanie takie uczy
współpracy i pomaga w nawiązywaniu kontaktów. Pewne jest, że
dziecko które częściej ma kontakt z książką, częściej po nią sięgnie w przyszłości.

Kącik lalek - to wspaniałe miejsce do nauki samodzielności,
dzieci uwielbiają zabawy „w dom”. Dzięki wspólnej zabawie przedszkolaki uczą się właściwych zachowań i współpracy. W kąciku
kuchennym, wyrabiają umiejętności porządkowania, prawidłowego sposobu nakrywania do stołu i kulturalnych nawyków. Rozwijają wyobraźnię a także utrwalają zdobyte w życiu codziennym
i w przedszkolu umiejętności.
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Kącik kosmetyczno-lekarski –
jest bardzo lubiany przez dzieci, ponieważ pomaga im przezwyciężyć lęk przed lekarzem. Zabawa w kąciku rozbudza wyobraźnię, uczy współpracy
i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej a także pozwala zrozumieć konieczność dbania o własne zdrowie.
Kącik plastyczny - wyposażony jest w różnego rodzaju
materiały i przybory plastyczne: bloki rysunkowe, kredki, farby,
nożyczki, plastelinę itp. Dzieci bardzo chętnie podejmują aktywność plastyczną nie tylko na zajęciach zorganizowanych
ale także podczas zabaw dowolnych. Spontaniczna działalność plastyczna sprzyja rozwijaniu zainteresowań, zdolności,
wyobraźni twórczej, pomysłowości i sprawności manualnej tak
ważnej w przygotowaniu do nauki pisania.
Kącik przyrody - jest ozdobą każdej sali i swoim wystrojem nawiązuje do aktualnej pory roku. Jesienią - dzieci przynoszą do przedszkola owoce sadu, warzywa, dary lasu i parku,
itp. Wiosną – w kąciku przedszkolaki uprawiają szczypiorek
i rzeżuchę. Manipulując materiałem przyrodniczym, przedszkolaki uczą się segregowania, przeliczania, porównywania,
poznają i utrwalają pojęcia matematyczne. Wykorzystując materiał przyrodniczy do różnorodnych prac plastycznych, rozwijają wyobraźnię i sprawność manualną. Poznają nazwy roślin,
krzewów i drzew z których pochodzą liście i owoce, a także
kształtują postawę ekologiczną.

Kącik samochodowy i małego mechanika to jeden z najbardziej popularnych kącików tematycznych dla
chłopców (ale nie tylko). Różnego koloru i rodzaju samochody: duże, małe, wyścigowe, osobowe, usługowe – pozwalają
dzieciom na rozbudzenie wyobraźni i poczucie się prawdziwym mechanikiem, majstrem czy kierowcą. Dzieci w kąciku
samochodowym uczą się współdziałania w grupie rówieśniczej, pełnienia funkcji kierowniczej, zachowania porządku
w miejscu pracy.

Kącik klocków i gier dydaktycznych – ma bardzo
duże znaczenie w procesie rozwoju dzieci. Uczy - aktywności,
samodzielności, pomysłowości, pobudza dzieci do myślenia.
Ma ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego dzieci. Układanki i gry dydaktyczne wymagają poszanowania przyjętych
norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny, sprzyjają
uspołecznieniu, przyzwyczajają zarówno do wygrywania jak i do
przegrywania.
W przedszkolu, pojawiają się również cykliczne kąciki zabaw
w zależności od realizowanej tematyki.
Kącik muzyczny – w którym odbywają się zabawy
muzyczne tj: słuchanie i nauka piosenek, różnorodne zabawy
słuchowo-ruchowo-rytmiczne, a także gra na instrumentach perkusyjnych. W wolnym czasie dzieci mogą posłuchać tu także
muzyki relaksacyjnej. Bardzo chętnie sięgają po instrumenty
perkusyjne poznając ich budowę, brzmienie i przeznaczenie.
Kącik teatralny – przenosi dzieci w świat bajek i baśni.
Dzieci są jednocześnie aktorami i widzami. Swoim językiem
opowiadają historyjki – kukiełkami, pacynkami przedstawiają
zabawne opowiadania. Uczą się doceniać pracę innych dzieci,
ale przede wszystkim fantastycznie się bawią i pobudzają swoją
wyobraźnię.
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PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE PODEJMUJEMY WYZWANIE!
Otyłość czeka połowę Europejczyków
Specjaliści prognozują, że do 2030 roku z otyłością będzie borykać się co najmniej połowa mieszkańców Europy, a młode pokolenie będzie żyło znacznie krócej od
swoich rodziców. Instytut Żywności i Żywienia alarmuje o
konieczności pilnej reakcji i podjęcia kroków związanych
ze skuteczną profilaktyką nadwagi i otyłości.
W ciągu ostatnich 40 lat otyłość stała się światową plagą:
z 3,2% w 1975 r. wzrosła do 10,8% w 2014 r. wśród mężczyzn, natomiast u kobiet z 6,4% do 14,9%. Jeśli trend
będzie się utrzymywał to w 2025 r. 18% mężczyzn i 21%
kobiet na całym świecie będzie cierpiało na otyłość.

Dlaczego wzrasta liczba otyłych?
• Poprawa sytuacji materialnej
• Reklama w środkach masowego przekazu
• Droga do szkoły
• W szkole
• Po szkole
• Dieta
• W czasie weekendu

Dlaczego Polacy tyją?
Na tle światowych statystyk otyłości Polska wiedzie
prym. Zajmujemy już 5. miejsce pod względem nadwagi
i otyłości u dorosłych, zaś odsetek chłopców oraz dziewcząt z nadwagą i otyłością wynosi odpowiednio 21,9%
i 17,8%. Dzieci w Polsce już od kilku lat nalezą do najszybciej tyjących w Europie. Jak podkreślają lekarze i
dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży otyłości i nadwagi nie wolno
lekceważyć. Ostrzegają, że dodatkowe kilogramy to nie
tylko defekt estetyczny, a przede wszystkim źródło wielu
poważnych chorób, min. cukrzycy typu 2, chorób układu
krążenia (udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego), nowo-

tworów złośliwych (raka jelita grubego, sutka, gruczołu
krokowego) czy kamicy żółciowej. Jeśli więc nie zatrzymamy epidemii otyłości, młode pokolenie Polaków będzie cierpiało na wiele chorób, borykało się z problemami
z nauką, zaburzeniami emocjonalnymi, a długość życia w
Polsce ulegnie znacznemu skróceniu.
Epidemię otyłości da się zatrzymać
Instytut Żywności i Żywienia opracował dla rodziców kilka
pomocnych zasad, które po wprowadzeniu do życia codziennego, wyeliminują ryzyko nadwagi i otyłości u dzieci.
Instytut zwraca uwagę na postawę rodziców – będąc dla
pociechy wzorem do naśladowania, rodzice sami powinni kierować się zasadami zdrowego żywienia oraz uprawiać aktywność fizyczną. Ponadto powinni oni zadbać o
różnorodność spożywanych przez dzieci produktów oraz
wyeliminować monotonię posiłków. Maluch powinien poznawać nowe smaki. Jeżeli nie jest przekonany do pomidorów czy ogórków, istnieje przecież mnóstwo innych
warzyw, które mogą przypaść mu do gustu. Ważne też,
aby nie zniechęcać się jeśli dziecko negatywnie ocenia
dany produkt. Niektóre maluchy muszą spróbować czegoś kilka razy zanim pokarm spotka się z ich uznaniem.
IŻŻ radzi też, aby zakupy robić wspólnie z dzieckiem, kładąc szczególny nacisk na dział owoców i warzyw, tak aby
maluch sam wybrał ulubiony produkt. Podczas zakupów
można zaangażować dziecko w poszukiwania zdrowych
produktów tłumacząc mu, jak ważne są oznaczenia „bez
dodatku soli” oraz „bez dodatku cukru”. Warto też zachęcać dziecko do wspólnego gotowania z zastępowaniem
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zakresie przeciwdziałania tym problemom.
Po uzyskaniu akceptacji przez Dyrekcję szkoły nabór do
projektu rozpoczął się w czerwcu 2018 r. Do listopada
2018 r. zgłosiło się 52 uczniów z klas IV - VI. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach.
Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w zakresie:

soli przyprawami. Najlepiej nie stawiać solniczki na stole,
a w zamian udostępnić maluchowi ulubione przyprawy,
które będzie mogło stosować samodzielnie. IŻŻ zwraca
też uwagę na konieczność wspólnych posiłków oraz ich
wygląd, który zachęci dziecko do jedzenia. Bardzo ważne jest, aby nie nagradzać dzieci słodyczami, aby nie nadawać im uroczystego znaczenia. Aby wyeliminować pokusę, słodycze powinny zniknąć z domu. Jako przekąskę
zamiast słodyczy należy proponować dziecku talerz kolorowych warzyw i owoców. IŻŻ skłania rodziców do wspólnego uprawiania aktywności fizycznej z dzieckiem, angażowania się w różne formy edukacji w szkole, aktywne
działania na rzecz prozdrowotnego stylu życia, a także
rozmowy z dzieckiem na temat problemów wynikających
z nieprawidłowego odżywiania i braku sportu.
Źródło: Instytut Żywności i Żywienia

PODEJMUJEMY WYZWANIE
Nasza szkoła od kilku lat podejmuje działania edukacyjne w zakresie profilaktyki nadwagi i promuje zdrowy styl
życia. Corocznie od kilku lat organizowane są warsztaty,
głównie dla klas czwartych, w zakresie dietetyki, na których teoretycznie i praktycznie uczniowie zgłębiają ten
temat. Kilka lat temu było też zorganizowane spotkanie
z dietetykiem dla rodziców na wywiadówce.
W ubiegłym roku nasza szkoła miała możliwość przystąpienia do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości”
realizowanego przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi
społeczne i zdrowotne.
Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VI naszej
szkoły. Udział w projekcie był bezpłatny. Jego celem było
zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie
ze sobą nadwaga i otyłość, a także nabycie wiedzy w

1. Działań diagnostycznych - badania przesiewowe
(wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi); na podstawie badań został określony wskaźnik BMI oraz WHR.
2. Działań edukacyjnych:
a. Etap I - Zajęcia z edukacji zdrowotnej „Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia” - 2 spotkania x 45 min./
grupa. Uczniowie poznali zasady zdrowego żywienia
oraz dowiedzieli się jak ważna jest aktywność fizyczna.
b. Etap II - Zajęcia z dietetyki - 2 spotkania x 45 min/
grupa. Uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu funkcjonowania układu pokarmowego, znaczenie składników
odżywczych oraz dowiedzieli się, jak układać i oceniać
jadłospis. Ponadto, rodzice uczniów, u których wykryto
nadwagę lub otyłość, otrzymali wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji obejmujących min. wywiad
rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, w tym możliwości leczenia oraz inne sposoby
postępowania – 1 spotkanie x 45 min./os.
c. Etap III- Zajęcia z psychologiem – tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania, czynniki psychiczne w procesie odżywiania – 1 spotkanie x 45 min./grupa.
3. Działań praktycznych - zajęcia mające na celu rozwój aktywności fizycznej, która pozwoli zapobiec nadwadze lub z nią walczyć – 2 spotkania x 45 min./grupa.
Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie skrypt z treściami
zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychologii, z przykładami ćwiczeń i opisem aktywności fizycznej wspomagającej utrzymanie prawidłowej wagi ciała oraz zestaw do
samodzielnego wykonywania ćwiczeń - matę do ćwiczenia, skakankę oraz piłkę gimnastyczną.
Koordynator projektu
Lucyna Próchniak
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Kodowanie i programowanie w klasie 2 A
Szkoły Podstawowej w Kurowie
W grudniowym numerze O Nas, pisaliśmy o naszych
wielu sukcesach w dziedzinie kodowania i programowania.
Tym razem także mamy się czym pochwalić. Otóż w grudniu wzięliśmy udział w konkursie Godzina Kodowania
(HOUR of CODE), w którym kodują szkoły z całego świata
i także znaleźliśmy się wśród laureatów. Wygraliśmy profesjonalną matę do nauki kodowania! Bardzo się cieszymy z tej nagrody. Sukcesy odnosimy dzięki uczestnictwu
w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować. Obecnie bierzemy udział w trzeciej edycji tego programu i w każdym tygodniu wykonujemy jedną aktywność
związaną z kodowaniem i programowaniem.

W okresie od 20.03.2019 r. do 02.04.2019 zaangażowaliśmy się w Konkurs „Tydzień z Technologią - Ucz się
i baw z Edu-Sense”. Głównymi celami tego konkursu było
wykorzystania narzędzi TiK i robotów na zajęciach oraz
zwrócenie uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu. Wykorzystywanie na zajęciach dydaktycznych nowoczesnych technologii w znaczny sposób
podnosi atrakcyjność i efektywność zajęć. Dzieci uczą
się różnych treści programowych doskonale się przy tym
bawiąc. Taka nauka na długo zostaje w pamięci. Podczas
tygodnia z technologią wykorzystywaliśmy technologię AR,

kody QR, wirtualną matę, tablety, smartfony, itp. Tym razem konkurs przewidział włączenie rodziców uczniów do
wspólnego kodowania i programowania. Okazało się, że
nasi uczniowie mają wspaniałych, wspierających rozwój
dzieci rodziców. Bardzo chętnie podjęli z nami to wyzwanie. Kodowali i programowali z dziećmi w swoich domach
codziennie i dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami
z innymi uczestnikami konkursu na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Jestem pod wrażeniem, bo nierzadko, tajniki kodowania i programowania poznawały całe
rodziny. Wszyscy bardzo się staraliśmy i z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że z uwagi na zaangażowanie
rodziców w naukę kodowania i programowania zajęliśmy
pierwsze miejsce w Polsce! Łącznie wygraliśmy aż osiem
wspaniałych nagród! 5 Ozobotów (trzy Ozoboty EVO i dwa
Ozoboty Bit), i trzy zestawy różnych puzzli do Ozobotów!
Korzystając z okazji, z całego serca dziękuję zaangażowanym rodzicom i starszemu rodzeństwu za ogromne
i jednocześnie bardzo ważne wsparcie w naszych działaniach.
Jolanta Katarzyna Dados

Dar serca

Szkoła Podstawowa w Kurowie po raz piąty włączyła się
w akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum” na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

ją 13. marca meczem charytatywnym. 3. kwietnia odbył się
koncert, którego inicjatorką była
uczennica kl. VIII a – Małgorzata
Makoś. Młodzież przygotowała
jedenaście utworów muzycznych i dwa występy instrumentalne. Wśród wykonawców
znaleźli się: Małgorzata Banaś, Karina Kowalkowska Daniel
Pośpiech, Weronika Abramek i Maciej Zieliński z kl. II c, Natalia Wałach z kl. IV a i Agata Migdal z kl. IV b, Oliwia Głos
z kl. VI a, Patrycja Kowalska i Zofia Okoń z kl. VI b, Karolina
Chojnacka z kl. VII a, Weronika Kamińska z kl. VII b, Małgorzata Makoś i Agnieszka Szewczyk z kl. VIII a, Julia Głębicka
i Weronika Chmurzyńska z kl. VIII c, Magdalena Baćkowska
z kl. III b gimnazjum, Iza Chojnacka z kl. III a gimnazjum.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na:
zakup leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego oraz jego naprawy.

W dniach 7. i 12. kwietnia obyły się kiermasze wielkanocne
pod kościołem parafialnym w Dębie i w Kurowie. W planach
jest również dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski, mecz dla kl. I-III oraz kiermasz książek.

Akcja obejmuje różne przedsięwzięcia. Zainaugurowano

Elwira Wachel
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Sprawozdanie z wizyty artysty Zbigniewa Kozaka
31.01.2019 r. gościliśmy w naszej szkole pisarza i artystę Zbigniewa Kozaka. Zajmuje się on pisaniem wierszy i rzeźbieniem w drewnie. Pan Kozak opowiadał nam bardzo interesujące rzeczy o swojej pracy. Rzeźbą zajmuje się od 25
roku życia i tworzy figurki przedstawiające mieszkańców
dawnej wsi oraz postacie grajków.
W swoich wierszach przywołuje obrazy zapamiętane
z dzieciństwa - opowiada o życiu na wsi w dawnych czasach. Niektóre utwory zostały napisane gwarą. Zamiłowa-

nie do poezji oraz rzeźby pojawiło się u niego już w dzieciństwie . Jako mały chłopiec strugał łódki z kory drzew
i lubił czytać.
Spotkanie z panem Zbigniewem bardzo mnie zaciekawiło, ponieważ zobaczyłem wiele oryginalnych rzeźb oraz
posłuchałem wierszy. Nie mogę się doczekać kolejnego
spotkania z nim.
Marek Bielecki - ucz. kl. V

„ Angielski dla każdego”- realizujemy projekt
Erasmus Plus
W Szkole Podstawowej w Kurowie wdrażany jest projekt
„Angielski dla każdego” w ramach programu Erasmus Plus.
Nauczyciele realizują z uczniami wiele ciekawych zadań
podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Co to oznacza
w praktyce?
W coraz większym zakresie nowe technologie i j. angielski wykorzystywane są na lekcjach matematyki u p. Aliny
Paneckiej. Nauczycielka wzięła udział w szkoleniu„ „Tydzień
z appkami” i poznała aplikacje pozwalające w ciekawy sposób organizować pracę na lekcji oraz prezentować jej rezultaty. Uczniowie pod okiem nauczycielki korzystają z aplikacji, przygotowują słowniczek terminów matematycznych
w języku polskim i angielskim „I love maths” i są w trakcie
wydania ebooka. Prace uczniowskie są na bieżąco prezentowane na gazetce ściennej w pracowni matematycznej.
Dzięki szkoleniu „Tydzień z tablicą interaktywną” nauczycielka poznała Open Sankore -oprogramowania do tablic
multimedialnych, które wykorzystuje w codziennej pracy
z uczniami. Jej uczniowie sami tworzą np. gry dydaktyczne.

Z zainteresowaniem odkodowują treści matematyczne zaszyfrowane za pomocą kodu graficznego QR code. Bawią
się i uczą jednocześnie.
Na lekcjach informatyki u p. Sylwestra Byzdry uczniowie
zostali zapoznani z podstawami grafiki wektorowej. Do tej
pory zajmowali się głównie przetwarzaniem grafiki bitmapowej. Na jednej z konferencji informatycznych nauczyciel informatyki zapoznał się z programem YOUIDRAW ( rozbudowanym programem w wersji online, służącym do edycji grafiki
wektorowej). Przetłumaczył, z dostępnej wersji angielskiej
na język polski, cykl lekcji prezentujących program YOUIDRAW oraz umieścił je na szkolnej platformie e-learningowej.
Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega grafika wektorowa i dlaczego w wielu zastosowaniach jest zdecydowanie
lepsza od grafiki wykorzystującej bitmapy.
W trakcie zajęć rozwijających zainteresowania, nabyli
umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania kształtów,
posługiwania się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami programu, wykorzystania
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bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programu oraz
tworzenia grafik wektorowych na podstawie obrazów.
Efekty pierwszych prób z wykorzystaniem grafiki wektorowej zamieszczone są na szkolnej stronie internetowej w zakładce BLOGI.
W klasie III a p. Agnieszka Pękala wykorzystuje nowe
technologie i zdobytą na kursach j. angielskiego wiedzę podczas zajęć informatyki i kodowania.
Kodowanie i programowanie to rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni
przestrzennej. W czasie zajęć uczeń doskonali podstawowe
funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagę, analizę
i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Dodatkowo
zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. W takich naturalnych, edukacyjnych i zabawowych
sytuacjach uczniowie poznają i utrwalają słówka i zwroty
w języku angielskim. W czasie działań łatwiej „przemycać”
elementy językowe, a dzieci otrzymują więcej bodźców językowych, co przekłada się na coraz lepszą znajomość języka.
Wiele miejsca w projekcie nauczyciele poświęcają realizacji treści kulturowych.
Podczas zajęć z p. Zofią Kamińską -Dobrzyńską w klasie II
b, V a,V b, VI b i VII b uczniowie obejrzeli prezentację o Malcie i ciekawostkach związanych z jej tradycją.
W ramach działań projektowych, z wykorzystaniem programu do tworzenia kalendarzy, powstał kalendarz prezentujący kraje anglojęzyczne w Europie. Ilustracje przedstawiające m.in. wieżę zegarową z dzwonem Big Ben w Londynie,
potwora Nessie z Loch Ness, koniczyny za pomocą której

św. Patryk wyjaśnił ideę trójcy świętej czy wykuszy na Malcie wykonali uczniowie. Wykorzystane w kalendarzu zdjęcia
pochodzą ze zbiorów nauczycieli. Dodatkiem do kalendarza
są teksty, pomocne uczniom w poznaniu kultury europejskich
krajów anglojęzycznych, wykorzystywane podczas zajęć.
Nad całością działań czuwa koordynator projektu p. Lucyna Próchniak, która realizuje na lekcjach w klasie V a innowację pedagogiczną polegająca na zastosowaniu metody
CLIL( Content and Language Integrated Learning). CLIL to
metoda dotycząca zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu
treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Jej uczniowie realizują wiele zadań pod
hasłem „Let’s discribe the World in English”. 17 marca odbył się - Dzień Irlandzki- Saint Patrick’s Day, którego celem
było przybliżenie i doświadczenie elementów kultury i tradycji
krajów anglojęzycznych. Powstałe w trakcie zajęć barwne
i pomysłowe prace są eksponowane na szkolnej gazetce
”English corner”. Na tej gazetce są prezentowane na bieżąco
różne prace uczniów, które wykonują jako zadania dla chętnych z języka angielskiego.
Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie realizują cykl lekcji terenowych pt. „Zawody”, zwiedzają różne
miejsca na terenie miejscowości, poznają nowe nazwy miejsc
i zawodów w języku angielskim oraz utrwalają już poznane.
W kwietniu planowana jest lekcja otwarta dla rodziców i nauczycieli na ten temat.
To kilka przykładowych działań podejmowanych w ramach
realizacji projektu i skierowanych do uczniów.
Część działań adresowanych jest do nauczycieli. Uczest-
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nicy projektu przygotowali prezentacje multimedialne promujące korzystanie z platformy edukacyjnej eTwinning
pt.: „Obsługa platformy eTwinning”, zachęcające do udziału
w projektach Erasmus Plus
i sprawozdawcze na temat odbytych szkoleń na Malcie w ramach projektu „Angielski dla każdego” pt’ „Angielski dla każdego na Malcie”oraz informujące o europejskich systemach
edukacyjnych pt.:„Wybrane systemy edukacyjne w Europie”
Udział w projekcie jest ważnym etapem w życiu naszej
szkoły. Z pewnością zajęcia są interesujące i inspirujące dla
uczniów, uczą umiejętności komunikowania się, współpracy,
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samodzielności, kreatywności i przyczyniają się do wzrostu
motywacji do nauki. Nauczycieli zachęcają do rozwijania
swoich pasji i motywują do szerszego włączania się do działań w szkole oraz planowania i realizowania ciekawych europejskich projektów.
Uczestnicy projektu:
Zofia Kamińska-Dobrzyńska
Lucyna Próchniak
Alina Panecka
Agnieszka Pękala
Sylwester Byzdra

Złoto w Mistrzostwach Powiatu dla młodych siatkarek
ze Szkoły Podstawowej Kurów i srebro dla siatkarzy
Wielki sukces odniosły nasze siatkarki na Mistrzostwach
Powiatu Puławskiego w Minipiłce Siatkowej klas V i VI „4”.
W finale rozegranym 8 marca 2019 r. w SP Nr 1 w Puławach
nasze dziewczęta w półfinale pokonały 2:0 SP Nr 3 w Puławach, następnie w finale po pięknej walce w tie-breaku pokonały SP w Nałęczowie 2:1.
Nasi chłopcy w tym samym finale byli o krok od zdobycia
mistrzostwa powiatu. W finale, po dramatycznym meczu (
w tie-breaku 13:15) ulegli drużynie z SP Nałęczów 1:2.
Chłopcy w składzie: Adam Pękala (kapitan), Adrian Podleśny , Patryk Kłos, Igor Korycki, Maksymilian Tatarczak,
Kamil Jaroszek, Jakub Suszek, Daniel Pietrasiak, Kacper
Trybuła wywalczyli II miejsce w powiecie.
Wielki sukces odniosły nasze siatkarki kl. V i VI w Zawodach Rejonowych w Minipiłce Siatkowej „4” Dziewcząt Szkół
Podstawowych. W turnieju rozegranym 14 marca w SP nr
1 w Opolu Lubelskim brały udział mistrzynie czterech powiatów: Lubartów (SP Wielkolas), Opole Lubelskie, Puławy
(SP Kurów), Ryki. Turniej rozegrany był systemem „każdy
z każdym”.
Pierwszy mecz nasze siatkarki wygrały 2:0 ze SP nr 2
z Ryk. W drugim meczu, po pięknej walce, pokonały w tie
breaku gospodynie SP nr 1 w Opolu Lubelskim 2:1. Trzeci
mecz nasz zespól rozegrał z mistrzyniami powiatu lubartowskiego i pewnie wygrał 2:0.
Nasze siatkarki zdobyły I miejsce, otrzymały dyplom
i piękny puchar oraz prawo udziału w Zawodach Wojewódzkich w Świdniku. Na ten sukces czekaliśmy kilka lat. 5 lat
temu chłopcy zdobyli trzecie miejsce, a dziewczęta czwarte.

Nasze dziewczęta występowały w następującym składzie:
Katarzyna Chołaj (kapitan), Weronika Kobus, Natalia Kukier
, Anna Zięba, Magdalena Grzegorczyk, Aleksandra Kucaba,
Julia Sułek, Oliwia Chaba, Oliwia Głos, Anna Chmurzyńska
i Weronika Haba.
Trenerem drużyny jest p.Tomasz Robaczewski.
W Zawodach Wojewódzkich „Igrzyska Dzieci”, rozegranych 21 marca 2019 r. w Świdniku, nasz zespół dziewcząt
zajął V miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich.
Na tym etapie dziewczęta zmierzyły się z drużyną z klas
o profilu siatkarskim ze szkoły w Białej Podlaskiej oraz drużyną klas sportowych z Chełma, w składzie której znalazły
się kadrowiczki Województwa Lubelskiego.
Jesteśmy dumni z postawy naszych dziewcząt. Pokazały,
że jako jedyna wiejska szkoła rywalizowaliśmy z powodzeniem z miejskimi, sportowymi potęgami.
Tomasz Robaczewski
Serdecznie gratulujemy dziewczętom!
Szczególne podziękowania kierujemy do trenera
p. Tomasza Robaczewskiego oraz nauczycieli wspierających przygotowanie sportowe uczniów do rozgrywek: p.
Renaty Woźniak, p. Iwony Michalik oraz p. Justyny Pękali.
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Klasa 2 A w Świetlicy Terapeutycznej
Na zaproszenie Pani Joli, opiekunki Świetlicy Terapeutycznej „Przystanek”, odwiedziliśmy to miejsce. Pani Jola
przygotowała dla dzieci materiały do ozdobienia wielkanocnych jajek i poczęstunek. Dzieci, wykonując ozdoby
wielkanocne doradzały sobie i pomagały. Wszyscy starali
się ozdobić swoje jajeczko najpiękniej, jak potrafiły i jajka
są przepiękne! Wykonane ozdoby, dzieci przeznaczyły na
kiermasz zorganizowany na cel Hospicjum Małego Księcia
w Lublinie, jako swój dar serca.
Jolanta Katarzyna Dados
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Uczymy patriotyzmu

Obecny rok szkolny 2018/2019 jest szczególnym czasem we
wszystkich placówkach edukacyjnych w naszym kraju, z uwagi na obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolna Zespołu Szkół Agrobiznesu
w Klementowicach podjęła szereg inicjatyw podkreślających
znaczenie tego wydarzenia. Powstał program patriotyczny, dzięki któremu przekazujemy uczniom nie tylko wiedzę i umiejętności ale też kształtujemy ich postawę patriotyczną i obywatelską,
przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu społeczności
szkolnej i lokalnej. Celem programu jest również podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych. Ważne jest wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikowanie się z miejscem pochodzenia i dziedzictwem kulturowym
oraz umiejętne posługiwanie się językiem polskim. Uczniowie
kształtują postawę szacunku dla innych narodów i kultur oraz
odpowiednich zachowań w czasie uroczystości szkolnych
i państwowych. Zadaniem szkoły jest tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym, zapoznanie
uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, kształtowanie postawy dialogu, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
Realizując powyższe cele uczniowie naszej szkoły zapoznawali się z historią Polski w kontekście dziejów świata na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie oraz podczas projekcji

filmu „Dywizjon 303”, jak również w czasie Akademii z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości i uroczystego odśpiewania hymnu. Młodzież naszej szkoły otacza opieką mogiłę
Żydów pomordowanych w Klementowicach podczas II wojny
światowej. Uczniowie kształtowali umiejętność posługiwania
się językiem ojczystym na lekcjach języka polskiego, zajęciach
bibliotecznych oraz poprzez udział w konkursach: wokalno-recytatorskim „Nałęczów-Niepodległej” i recytatorskim „Poetycki Apel Pamięci....o Niepodległą”. Uczniowie poznawali polskie
tradycje podczas uroczystości z okazji 80-lecia Zespołu Szkół
Agrobiznesu, w czasie której wystąpił Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego oraz wigilii klasowych organizowanych w szkole
przed Świętami Bożego Narodzenia. Wiedzę z historii lokalnej
uczniowie poszerzyli podczas zwiedzanie parku Czartoryskich
i kompleksu pałacowego w Puławach. Kształtowanie poczucia
patriotyzmu wśród uczniów odbywało się poprzez udział naszej szkoły w gminnych obchodach 100. rocznicy odzyskania
niepodległości i uczestnictwo społeczności szkolnej w „Narodowym czytaniu” „Przedwiośnia”. Uczniowie wzięli również
udział w konkursach plastycznych „Niepodległa na afiszu” i „Mój
Anioł – na drogach do wolności”. Jesteśmy w trakcie wykonania
„Skweru Niepodległości”, który upamiętni w naszej szkole 100.
rocznicę odzyskani niepodległości.
Trudno jest dziś odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest patriotyzm”? Odpowiedź możemy znaleźć w wierszu Lecha Makowieckiego pt. „Patriotyzm”:
„ Patriotyzm na dziś – to mieć dzieci
I wychować je na dobrych ludzi”.

Monika Witkowska
Wojciech Witkowski
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Spotkania z językiem polskim
„Mowa ojczysta; to nie wybrane i dobrane dla dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha na równi ze
zbiorową duszą całego narodu”.
			

Janusz Korczak
poprawnie wyrazy pod względem ortograficznym oraz utrwalić pojęcia z teorii literatury. Najtrudniejsze okazały się pytania dotyczące treści lektur. Bezkonkurencyjnie zwyciężyły dziewczyny z 3 bg: Klaudia
Eciak i Monika Członka.

W myśl tych, jakże aktualnych słów Janusza Korczaka, nauczyciele poloniści w ZSA w Klementowicach rozbudzają zainteresowania
humanistyczne wśród młodzieży naszej szkoły, starają się wskazywać
znaczenie języka ojczystego w kształtowaniu tożsamości narodowej.
Pierwszą zaplanowaną inicjatywą na rok szkolny 2018/19 w ramach 100. rocznicy obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości było Narodowe Czytanie. Rozpoczęło się w sobotę 8 września
o godz.10.30 przed budynkiem szkolnego internatu. Na początku p.
Pietrzak przedstawiła cele akcji oraz przeczytała fragment listu prezydenta RP zachęcającego do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
Potem p. Witkowska przybliżyła genezę powieści, rok jej powstania,
znaczenie tytułu, głównych bohaterów. Następnie uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty lektury. Na zakończenie młodzież napisała
krótki quiz ze znajomości utworu. Wybitnymi znawcami książki zostali: Tina Blicharz (7SP), Maciej Blicharz (8SP), Paulina Sygnowska
(3ag). Nagrodę specjalną ufundowaną przez p. Tarkowską otrzymała
Snizhana Mykhailova (8SP).
We wrześniu uczniowie 7 SP przygotowywali przez tydzień projekt
z języka polskiego o teatrze antycznym. Do ich zadań należało wykonanie masek oraz stworzenie stroju aktora. Dodatkowo każda grupa
podczas lekcji miała krótko scharakteryzować elementy jego kostiumu. Młodzież na zajęciach poznała genezę teatru greckiego, rodzaje
masek, budowę tragedii antycznej oraz słynnych tragików.
12 grudnia 2018 roku w ramach Tygodnia Młodzieży odbył się
konkurs „Język polski da się lubić „. Aby uatrakcyjnić zmagania konkursowe, wykorzystano platformę Kahoot. Umożliwia ona tworzenie
i rozwiązywanie interaktywnych quizów, w których uczniowie za pośrednictwem smartfonów zaznaczają odpowiedzi na podane pytania.
Strona na bieżąco zestawia i wyświetla odpowiedzi uczestników,
przyznając punkty. W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów (po dwie
osoby z każdej klasy). W drugiej części zmagań trzeba było zapisać

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony
przez UNESCO 17 listopada w 1999 roku, żeby podkreślić bogactwo
i różnorodność językową świata. W tym dniu zwraca się uwagę na
liczbę języków zagrożonych oraz ginących. Na świecie istnieje około 6,5 tysiąca języków, z których połowa jest tak rzadko używana, iż
mogą one zniknąć w ciągu kilku następnych pokoleń. Niektórzy naukowcy przewidują, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna
dziesiąta obecnie używanych języków. Najbardziej popularne języki
to: chiński, angielski, hiszpański, hindi, arabski. Obchody Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony
dziedzictwa językowego. W tym roku ten dzień przypadł w ferie zimowe, dlatego w naszej szkole obchodziliśmy go 27 lutego. Święto
to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest
szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W ramach tego przedsięwzięcia dziewczęta z 3bg (Iza, Klaudia, Monika,
Paulina) przygotowały ciekawe pytania i niełatwe do wypowiedzenia
łamańce językowe. Największą wiedzą polonistyczną wykazały się:1
miejsce- Tina Blicharz 7SP, 2 miejsce-Julia Kruk 8SP,3 miejsce- Julia
Sumorek 3bg.
Efektem humanistycznych zdolności naszych uczniów są sukcesy
w konkursach recytatorskich. 19 października 2018 roku w Zespole
Szkół Nr 2 w Nałęczowie odbył się konkurs wokalno- recytatorski „Nałęczów-Niepodległej”. Laureatkami zostały nasze uczennice: Izabela
Eciak (wiersz)-1 miejsce, Klaudia Eciak (proza)-1 miejsce. Pierwsza
z dziewczyn recytowała utwór „Dziewczyna z granatem” Bożeny
Kraczkowskiej, a druga fragment noweli Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin
Kozera”. Zwycięzcy wystąpili ponownie 18 listopada 2018 roku podczas uroczystego charytatywnego koncertu „Nałęczów-Niepodległej”
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w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. 14 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie odbył się XII konkurs recytatorski
„ Poetycki Apel Pamięci ...o Niepodległą”. Patronat objął nad nim
Wójt Gminy Kurów. Naszą szkołę w konkursie recytatorskim reprezentowało czworo uczniów. II miejsce zdobyła Klaudia Eciak (klasa
3 b gimnazjum), a wyróżnienia otrzymała Izabela Eciak (klasa 3 b
gimnazjum). Klaudia recytowała „Czarną sukienkę” Konstantego Gaszyńskiego oraz fragment noweli Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin Kozera”. Iza natomiast „Dziewczynę z granatem” Bożeny Kraczkowskiej
i „Marsz Sybiraków” Mariana Jonkajtysa.14 marca 2019 roku odbył
się już XVII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
o Tematyce Wiejskiej. Jego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą ludową miejscowych poetów, budowanie poczucia
tożsamości do ziemi rodzinnej oraz budzenie wrażliwości na piękno
języka i sugestywność malowanych nim obrazów. I miejsce w kategorii szkoła podstawowa zdobyła Julia Kruk, w gimnazjum I miejsce
otrzymała Klaudia Eciak. Pierwsza z dziewcząt recytowała wiersz
„Piękno wsi” oraz prozę „Jak diabeł łorać ludzi nałucuł” Bronisława

KWARTALNIK GMINY KURÓW

Pietraka. Klaudia natomiast utwory Zbigniewa Kozaka: „Los” i „Ło
kościele co sio zapot w lesie pot ziomio”.
Patronem roku 2019 został Gustaw Herling-Grudziński. 20 maja
minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich
XX wieku. Właśnie w tym dniu planujemy przeprowadzić konkurs
dotyczący jego życia i twórczości. Warto wspomnieć, że wśród patronów 2019 roku uhonorowani zostali: Stanisław Moniuszko i Anna
Walentynowicz.
Na pochwałę zasługuje przede wszystkim zaangażowanie uczniów w przygotowanie konkursów i przedsięwzięć polonistycznych
oraz zainteresowanie nimi młodzieży, chęć rywalizacji, zdobywania
ponadprogramowej wiedzy.
Jadwiga Pietrzak
Monika Witkowska

Jesteśmy coraz „Bliżej Europy”…
Dzisiejszy rynek pracy wymaga od młodego człowieka posługiwania się wieloma umiejętnościami i wykorzystywaniem ich
w praktyce. Pracodawcy wymagają umiejętności posługiwania
się językami obcymi, używania technologii informacyjno – komunikacyjnej, pracy w zespołach, kreatywności i odpowiedzialności. Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach odpowiedział na potrzeby swoich uczniów klas licealnych
dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.
Od 1 marca 2018 roku nasza szkoła realizuje projekt „Bliżej Europy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2.
Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupą docelową, objętą wsparciem w ramach projektu, są
uczniowie klas licealnych naszej szkoły oraz nauczyciele uczący
w liceum. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy
uczniów z nauką oraz na konieczność wyboru dalszej ścieżki
zawodowej. Wszystkie zajęcia, w jakich biorą udział uczniowie

opierają się na innowacyjności, pracy z komputerem i technologią TIK, eksperymentem, uczeniem się przez działanie, pracy
w grupach, autoprezentacji.
W ramach projektu wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, które mają im pomóc w rozpoznaniu indywidualnejścieżki kariery zawodowej, wyborze
właściwego kierunku studiów oraz poznania zawodów a także
utwierdzą ich w trafności swoich decyzji dotyczących planów
edukacyjno - zawodowych.Oprócz grupowych zajęć
z doradcą zawodowym i zawodoznawcą uczniowie biorą
udział w zajęciach indywidualnych, które jeszcze bardziej pomagają im w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów
okazało się, że chcieliby nadrobić swoje braki i rozwinąć umiejętności w zakresie zajęć z matematyki, biologii, chemii, fizyki,
geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Chętni uczniowie biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach
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niami jeszcze wiele zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych, np. czterodniowezajęciaw Pienińskim Parku Narodowym, jednodniowezajęcia w Górach Świętokrzyskich oraz dwudniowy wyjazd do
Obserwatorium Astronomicznego w Centrum Chemii w Toruniu.
Oprócz spotkań z doradcą zawodowym i zajęć z wyżej wymienionych przedmiotów, uczniowie i nauczyciele wzięli udział
w szkoleniu na temat Systemu do Zbierania
i Analizowania Odpowiedzi. Szkolenie pozwoliło przygotować
uczniów do samodzielnej pracy z zakupionym w ramach projektu Systemu do Zbierania i analizowania Odpowiedzi (SZiAO).

z wyżej wymienionych dziedzin. Za pomocą innowacyjnych metod, uczenia się przez działanie, eksperymentów, pracy grupowej
poznają nowe sposoby uczenia się oraz przyswajania wiedzy.
Na zajęciach wykorzystywane są materiały zakupione w ramach
projektu. Niemal każda pracownia pozyskała nowy sprzęt informatyczny. Uczniowie twierdzą, że zajęcia są bardzo atrakcyjne
poprzez zastosowanie nowych metod i wykorzystanie pomocy
dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu.
Na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego główny
nacisk skierowany jest na komunikowanie się w języku obcym,
przełamanie bariery językowej, negocjacje w języku obcym oraz
autoprezentację. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w dialogach, scenkach, grach sytuacyjnych, tworzą plakaty, projektują
wnętrza, projektują swoje własne kolekcje ubrań, tworzą potrawy. Pracując w grupach porozumiewają się w językach obcych
i za każdym razem na forum całej grupy projektowej prezentują
swoją pracę. Zajęcia są dla nich zabawą, a jak wiadomo uczenie
się przez zabawę jest bardzo atrakcyjne dla odbiorcy.
W ramach zajęć z biologii i geografii pod tytułem „Badaj i poznawaj życie”, uczniowie brali udział w zajęciach terenowych,
w ramach których poznawali otaczających ich świat nie na podstawie książek ale za pomocą swoich własnych zmysłów. Mogli
dotknąć, zaobserwować, opisać otaczające ich zjawiska. W ramach tych zajęć odbyła się również jednodniowa wycieczka do
Ogrodu Botanicznego i Muzeum Zoologicznego UMCS Lublin.
Zajęcia z fizyki i chemii opierają się na eksperymencie, uczniowie stosują prawa fizyki do badania wszechświata, wykorzystują technologię informacyjno – komunikacyjną do nauki
i poszerzania swojej wiedzy.
Zajęcia matematyczne dotyczą z kolei modelowania matematycznego, strategii matematycznych, liczb i brył geometrycznych, wykorzystania i tworzenia danych oraz wyszukiwania
i opracowywania danych. Dla niektórych z nas przedstawione
zagadnienia matematyczne budzą lęk i zdziwienia ale dla naszych uczniów są kolejnym etapem odkrywania, poznawania,
eksperymentowania z nimi i stosowania w praktyce.
Ponieważ projekt realizowany jest do 2020 roku, przed ucz-

Szkolenie polegało na opanowaniu umiejętności pracy
w chmurze, archiwizowaniu i pobieraniu dokumentów, tworzeniu e-narzędzi, posługiwaniu się e-podręcznikiem.Program
szkolenia zawierał praktyczne metody wykorzystania nowych
metod uczenia się i nauczania przy użyciu SZiAO na zajęciach
lekcyjnych i podczas pracy w domu, w pracy samodzielnej i grupowej.
Narzędzie zapewnia uczniom stały dostęp do materiałów dydaktycznych z każdego miejsca, które posiada połączenie z Internetem. Uczniowie mogą jednocześnie, razem pracować na
udostępnionych w Repozytorium materiałach, korzystać z nich
w każdej chwili.
Udział w zajęciach edukacyjnych projektu sprzyja rozwijaniu
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy
oraz stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobistego
i przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych.
Projekt niewątpliwie podnosi kompetencje kluczowe licealistów w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, motywując ich jednocześnie do nauki, otwiera ich na chęć poznawania
nowych umiejętności poprzez działanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Katarzyna Migdal
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Projekt UMIEM WIĘCEJ – nowe szanse i
możliwości

Dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu
UMIEM WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie
12.2. Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole
Szkół Agrobiznesu w Klementowicach. Jego realizacja umożliwiła szkole stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju
uczniów opartego na kompetencjach kluczowych, a ich nauczycielom stworzyła realne szanse partnerskiego wspomagania
w procesie uczenia się. Uczniowie brali udział w zajęciach z:
języka angielskiego, matematyki, informatyki, fizyki i chemii, biologii i geografii oraz z doradztwa zawodowego.
Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest
niezbędna do funkcjonowania młodego człowieka. Dlatego na
zajęciach z języka angielskiego każdy uczeń, przygotowywał
w grupach lub parach prace projektowe, które następnie prezentował na forum całej grupy. Dzięki temu uczestnicy projektu
przełamywali bariery językowe, nabierali odwagi do stosowania języka w praktyce i uczyli się pracy w zespole. Wcielali się
w rolę projektanta domów, projektanta mody, odgrywali scenki,
np. w restauracji. Poprzez zabawę z językiem i wspólne planowanie kolejnych zadań, zdecydowanie podnieśli swoje umiejętności językowe.
Celem zajęć „Matematyczne potyczki” było ugruntowanie
podstaw matematyki, kształcenie wyobraźni, logicznego myślenia i intuicji matematycznej. Podczas zajęć uczniowie mieli do
czynienia z różnymi problemami, które wyuczyły u nich umiejętność korzystania z poznanych pojęć matematycznych (procenty, skala, pole powierzchni, objętość brył).
Organizmy w środowisku- zajęcia z projektu „Wokół
przyrody ożywionej i nieożywionej” nie mogłyby się odbyć bez
zajęć w terenie. Uczniowie za pomocą kluczy do oznaczania
organizmów, atlasów, przewodników rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt w środowisku wodnym i lądowym. Dokonywali
również pomiarów liczebności, zagęszczenia i rozmieszczenia
organizmów, czyli określali parametry charakteryzujące populację. Uczniowie poznawali i badali warunki panujące w różnych

ekosystemach. Za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych Labdisc mierzyli pH gleby, wody, ciśnienie powietrza,
wilgotność. Pobierali materiał do badania i obserwacji prowadzonych w pracowni , na podstawie których zakładali doświadczenia, prowadzili obserwacje mikroskopowe. Słowem, dobrze
się bawiąc poznawali przyrodę i metodykę badań biologicznych.
Zajęcia z robotyki pod nazwą Świat Informatyki pozwoliły na
zdobycie wiedzy na temat budowy robotów oraz ich programowania. Uczniowie mieli za zadanie zaprojektować oraz skonstruować robota z zestawów Lego Mindstorms EV3 Education,
a następnie zaprogramować go tak, aby wykonał konkretne
czynności. Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny. Uczniowie otrzymywali konkretny problem, który musieli rozwiązać
budując, a następnie programując swoje maszyny. Zadania były
zróżnicowane. Jedne roboty musiały poruszać się jak zdalnie
sterowane pojazdy, a inne miały posprzątać teren poprzez przepychanie różnych przedmiotów. Jednym z ostatnich zadań było
wykonanie robota, który potrafił rozpoznawać kolory. W każdym
przypadku uczniowie musieli korzystać z języka programowania
wykorzystując zaawansowane elementy takie jak: pętle, instrukcje warunkowe, operatory matematyczne i logiczne, tworzyć
zmienne lub własne funkcje.
„Jak powstał czas? , Dlaczego ciała mogą się poruszać?,
Jak dostać się na Marsa?”- to pytania, które zadaje sobie nie
tylko małe dziecko, ale każdy naukowiec, bez względu na wiek.
Ciekawość ludzka zawsze wymusza kreatywność, chęć do
działania, dlatego zajęcia z fizyki i chemii prowadzone były nie
tylko w zaciszu szkolnej sali lekcyjnej, ale też w wielkich laboratoriach. Na zajęciach wyjazdowych do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie uczniowie mieli wiele możliwości zetknięcia
się z eksperymentem, ale także z poznaniem reguł panujących
w przyrodzie.
Podczas doradztwa zawodowego uczniowie zapoznali się
zawodami przyszłości i rynkiem pracy. Mieli okazję do zdiagnozowania własnych słabych i mocnych stron. Podejmowali próby
kreślenia swojej własnej ścieżki kariery.
Również nauczyciele zdobywali nowe wiadomości i posze-
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rzali swoje umiejętności w różnych dziedzinach wspomagających ich pracę w szkole. Doskonalili swój warsztat pracy w licznych szkoleniach.
Większość założonych zadań została już zrealizowana, reszta jest na ukończeniu. Nadchodzi czas podsumowania i oceny
całości. Wszyscy zaangażowani mają nadzieję, że włożony nakład pracy przyniesie wymierne korzyści dla naszych uczniów
w postaci sukcesów życiowych.
Katarzyna Grzegorczyk

„Na moich ścieżkach dawno deptanych stopami
przechadzam się pamięcią…”
Dwie niezależne komisje wsłuchiwały się w/w uczniowskie
prezentacje. I Komisja w składzie: B. Frydrych, Z. Kozak i W.
Chabros przyznała:
I miejsce- Nikoli Czerniec ucz. kl. V, w jej wykonaniu usłyszeliśmy prozę B. Pietraka: „Oj te kumy, te kumy” i Zofii Sulim:
„Spotkały się dwie kumy”.
II miejsce- Dorocie Piróg z kl. VI (B. Pietrak: „ Jak Pan Jezus
biału zabre w corne pasy pomalował i J. Pocek: „Ceremoniał
polny”) obie dziewczynki przygotowała A. Bardzel z SP w Wojciechowie.

XVII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
o Tematyce Wiejskiej został zorganizowany 14 marca 2019 r.
w GOK w Kurowie. W turnieju udział wzięło 34 recytatorów reprezentujących 11 szkół, uczniów przygotowało 20 nauczycieli.
Nad konkursem honorowy patronat objął wójt Gminy Kurów –
pan Arkadiusz Małecki.
Od wielu lat realizujemy te same cele – mówią organizatorzy Anna Tarkowska – nl. j. polskiego w SP w Klementowicach
i Grzegorz Skwarek – dyr GOK - pragniemy zainteresować dzieci i młodzież literaturą ludową, przywołać obrazy i mieszkańców
dawnej wsi, której charakter powoli zanika. Należy zatrzymać się
chociaż na chwilę i wsłuchać, gdy kolejny raz gwarą ożyły wiejskie opłotki, rozległy się śpiewy z wiejskiej kapliczki, zmęczony
kowal przybijał koniom podkowy, lecz chyba tylko na szczęście,
bo znikły już z krajobrazu naszej wsi. Znowu w obejściach zapachniało świeżym chlebem, zaskrzypiały studzienne żurawie
i pokłon ciężkiej pracy złożyły czerwone maki i błękitne chabry
kołysane wiatrem w zbożach. Zmęczone upałem cicho łkało
chłopskie dziecko, gdy matka sierpem żęła zboże, zestawiała je
w mendle lub kopy, by zapewnić maleństwu cień… . A wieczorem snuł się po wsi dziad proszalny, marząc o gorącej strawie.

Dwie kolejne, równorzędne pozycje zajęły – Wiktoria Bajnóg (kl. IV SP w Klementowicach op. M. Jędrychowska) – za
sugestywną prezentację tekstów: Z. Spasówki: „Huragan” i E.
Skorupskiej: „Kurzy interes” oraz Izabela Przepiórka (kl. V SP
w Końskowoli op. A. Franczak – Pać) B. Pietraka: „Ukochałem
cię wiosko” i H. Sienkiewicza: „Janko Muzykant” (frag.)
II Komisja (K. Matraszek, Irena Furtak, E. Paprocka) przysłuchiwała się prezentacjom przygotowanym przez ucz. kl. VII - VIII
szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych i nagrodziła:
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I miejscem - Julię Kruk (kl. VIII SP przy ZSA w Klementowicach op. Jadwiga Pietrzak) za gwarowe opowieści B. Pietraka:
„Jak diabeł łorać ludzi naucuł” i „Piękno wsi”.

KWARTALNIK GMINY KURÓW

III miejsce zdobyła Agnieszka Żurawska (III kl. Gimnazjum
w Wojciechowie; op. Małgorzata Ceglarz – Chołody), w jej wykonaniu usłyszeliśmy Aleksandra Mirosława: „Na chłopski rozum”
i Wawrzyńca Hubkę: „Dziwny ten świat”.

II - Klaudię Strzałkowską (kl. VIII SP w Pożogu op. Konrad Rosik) za liryczne wyznanie w wierszu - Zuzanny Spasówki: „Chłopskie dziecko” i opowieść Henryka Sułka: „Na starym strychu”
III - Aleksandrę Lewandowską (kl. VII SP w Wojciechowie op.
M. Ceglarz – Chołody) za wesołe gawędy B. Pietraka: „Francisek
Zajunc” (frag.) „Wiejskie wesele”.
Wśród gimnazjalistów:
I miejsce zajęła Klaudia Eciak (kl. III Gimnazjum przy ZSA
w Klementowicach op. Jadwiga Pietrak), która przedstawiła teksty Z. Kozaka: „Las” i „Ło kościele co sio zapot w lesie pot ziomio”.
II lokatę otrzymał Radosław Pielecha (III kl. Gimnazjum w Końskowoli; op. A. Franczak-Pać) za teksty B. Pietraka: „Chciałbym”
i K. Przerwy – Tetmajera: „O Zwyrtale Muzykancie” (frag. )

Serwetki w tle

Zofia Baran

Moja ciocia Zofia
Baran z domu Gruszecka,
zamieszkała
w Klementowicach, kończy w tym roku 96 lat.
Jest tak nietuzinkowa, że
chcę o niej napisać do
rymu.

Chcę napisać o tej kobiecie,
która ze swej pracy jest znana na świecie.
Choć Jej podróże kończą się na kościele,
opowiadać o Niej można wiele.
Jest to moja ciocia o imieniu Zosia
96 lat ma ta „Zosia Samosia”.
Chęci do pracy, życia radości
Niejeden człowiek może pozazdrościć.
Zawsze pogodna i uśmiechnięta,
pierwsza zadzwoni z życzeniami na święta.
Z łapanki w wojnę nieraz uciekła,
wroga się nigdy nie przelękła.
Choć czasem wpadła Jej pod nogę „kłoda”,
dla Niej to była żadna przestroga.
Zbierała siły, zarywała noce,
jak było zimno na pierzynę koce.

Daleko od szosy i brak światła w domu,
nie przeszkadzał kiedyś nikomu.
A gdy to światło wreszcie podłączyli,
u cioci w domu neon założyli.
Rozświetlał neon maszynę do szycia,(singer)
zarobione pieniądze były do przeżycia.
Potem gospodarka i chów zwierząt różny,
brzydka pogoda i zbiór buraka późny.
Praca, praca to motto Jej życia,
przyszła emerytura i dalsza chęć życia.
I za to życie co kochasz i za pracę,
pytasz ciociu Boga - jak Ci się wypłacę?
Chwyciła Zosia szydełko do ręki
i zaczęła dziergać niteńki, niteńki.
Piękne serwety i serweteczki,
cudnie obrobione muliną chusteczki.
Kwiaty, koszyczki ozdobą na święta,
każda nitka odpowiednio spięta.
Śmiga szydełko w dłoniach tej Zosi
- Halo! - pani z Londynu o serwetę prosi.
Nie minął tydzień serweta zrobiona,
nowa partia nici przez córkę wypatrzona.
Butelkowa zieleń dla Zosi z Płonek,
co ma serwetkami cioci udekorowany domek.
Każdy w rodzinie serwetki ma Zosi,
a prawnuczek Szymon o następne prosi.
Ucałował Szymon swej prababci ręce,
dla Ciebie kochana za pracę w podzięce.
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Szczęścia łzy się toczą po pogodnej twarzy,
doczekać tak ślubu Szymona,
nasza Zosia marzy.
Bo Zosia kocha życie i vice versa

Bardzo Cię kochająca Zosia Wręga
z domu Zaborowska po Babci Gruszecka,
napisała Ci tego wiersza.
Kocham Cię bardzo, moja Ty Zosiu

Jubileusz - Brylantowa Rocznica 75-lecie ślubu Leonardy i Józefa Pękalów
W styczniu tego roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Otóż 75. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Józef i Leonarda Pękalowie z Podborza. Może więc garść informacji na temat
miejsca, gdzie ludzie długo żyją.
Stanisław Pękala należał do ludzi, którzy w znacznym
stopniu uczestniczyli w staraniach o odzyskanie a potem organizowanie narodowej niepodległości. Dowodem tego jest fakt,
że został wójtem Kurowa w 1918 roku, a niedługo, bo już za
rok, wybrano go na posła Ziemi puławskiej do Sejmu I kadencji,
który to (notabene) wcielił reformę rolną.
Majątek Dworu Kurowskiego, który również podlegał
tej reformie, należał wówczas do Pani Marii Orsetti z domu Jełowicka. I właśnie część „Niwy”, jak nazwano pola położone po
lewej stronie szosy michowskiej (od rzeki Białki do lasu), zakupili w 1923 roku Stanisław i Petronela Pękalowie. Tym sposobem
Stanisław został założycielem nowej kolonii - Kolonii Podbórz.
Wspomnę, że w tym samym roku, urodził się obecny, dostojny Jubilat, który całe życie od wczesnej młodości, spędził właśnie tam. Zaś dziadek nasz, nie cieszył się długo tym nabytkiem,
gdyż zginął od niemieckiej bomby, podczas nalotu na Kurów
w dniu 10 października 1939r. Ale jego dzieci, zagospodarowały
ten zakątek ziemi, otoczony od południa rzeką i obecnie od północy obwodnicą.

Stanisław Pękala
Niedzielne popołudnie. Kościół w Kurowie. Miałem zaszczyt
w imieniu rządu RP świętować razem z Leonardą i Józefem Pękalami ich jubileusz 75-lecia zawarcia związku małżeńskiego!️
Szanowni Jubilaci pokazują nam jedno, że możemy od nich
czerpać garściami, że są nam bardzo potrzebni, by zaświadczać, że istnieje miłość, która łączy kobietę i mężczyznę sakramentalnym związkiem małżeńskim. Dzięki temu możemy
patrzeć z większym optymizmem w przyszłość
Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski

Do szkoły w Olesinie, chodziliśmy pieszo przez kładkę
na rzece, potem przez Szumów lub inną drogą, przez łąki zwane
torfami i miedzą pośród pól do Kurowa. Dojechać tam można
było „przez Kruupę” lub przez most „Germasińskiego”.
W lecie 2010 roku, zorganizowaliśmy spotkanie „Podburzaków”, potomków założycieli tej kolonii. Było nas ok. 50
osób, ale to tylko połowa, która zapoznała się ze swoją historią.
Jerzy Furtak
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Podbórz czyli Pękalowisko
W czasach, gdy jeszcze Białka była dużą rzeką
Były tu już osiedla ludzkie niedaleko.
I płynęło tu życie spokojnie, leniwie
Bo nie było po drodze ze dworu na niwę.
I prawie 100 lat temu pan dziedzic z Podola
Postanowił wyprzedać okoliczne pola.
40 morgów ziemi z łąką, z kępą krzaków
Zakupił z Bronisławki zięć Franków Marczaków.
Choć dobrze się ożenił, bo jak w Antoninie
Tak w żyłach Petroneli błękitna krew płynie,
Pękala grosza nie miał, kieszeń pustką świeci,
Lecz ziemia jest potrzebna - miał kilkoro dzieci.
A wie to każdy ojciec, że jak masz dziewczynę
To musisz dać w posagu pole i pierzynę.
Tedy krok postanowił zrobić niebezpieczny
Podjął w banku Puławskim kredyt hipoteczny.
Z nadzieją, że się wkrótce sytuacja zmieni,
Lecz stale musiał siedzieć u Żydów w kieszeni.
w 26 przyszło nieszczęście zdradziecko
Umarła nasza babcia rodząc 8 dziecko
Tak mało o niej wiemy, to było przed wiekiem
Pewne, że była młodym i dobrym człowiekiem.
Pozostały sieroty. ta ósemka właśnie.
Najstarszy Pietrek skończył roków 18
A najmłodsze rodzeństwo Marysia i Wujek
Z dużą pomocą babci - Stachna wychowuje.
Młoda 16-letnia nie umie zbyt wiele,
Ale ich nauczyła świętować w niedzielę.
I po tym wydarzeniu plan się cały zmienił
Bo dziadek jeszcze młody znowu się ożenił.
Ta wojna, w której tyle ludzi zginie.
Zebrała swoje żniwo i w naszej rodzinie.
Pięciu mężczyzn z rodziny ruszyło na wojnę.
Pozostawiając w domu żony niespokojne.
Żołnierze powrócili, gdy przestali walczyć,
A dziadek nasz powrócił z Kurowa na tarczy.
Pozostawił na świecie gromadkę niemałą
I 30 hektarów dzieciom do podziału.

KWARTALNIK GMINY KURÓW

Podbórz, który za rzeką był miejscem spokojnym,
Wielu ludziom za azyl służył w czasie wojny.
Chronili się przed bombą mieszkańcy Kurowa
Wielu Żydom udało się życie zachować.
Podzielono więc pole tak jak zwyczaj każe,
Od wschodu dostawali starsi gospodarze.
Dalej zaś Zygmunt, Polcia, Pękale, Przychodnie,
A najbardziej na zachód rodzeństwo przyrodnie.
I nie wiem czy uwierzysz w to młody człowieku
Oni ten piach orali przez ponad pół wieku.
Pietrek z pasją hodował konie zarodowe,
A Józiek obejmuje patronatem krowę.
Na Podborzu krów nie ma, wszystkie diabli wzięli
Odkąd polska złożyła hołd Prusom w Brukseli.
Podbórz to w owym czasie było puste pole.
jedynym drzewem była brzoza przy stodole.
Potem wnuczek najstarszy wziął się do roboty
I zaczął sadzić drzewa, sady, żywopłoty.
Od niego inne wnuki wzięły przykład z czasem
I teraz cały Podbórz jest już prawie lasem.
Wieś, co z kominów raptem 7 dymów leci
Posyłała do szkoły czternaścioro dzieci
Tam dobrze wychowani, nauczeni sporo,
Dziadek miał wszystkich wnuków czterdzieści
sześcioro,
Jakaż to radość w niebie, kiedy ta gromadka
Wieczorami odmawia modlitwy za dziadka.
A pośród tej gromadki jest sześciu rolników,
troje nauczycieli, ośmiu urzędników,
Dwóch lekarzy, murarze co domy murują,
Jest kilka pielęgniarek, niektórzy handlują,
czterech na instrumentach umie coś rzępolić,
Są tacy, którzy lubią wypić i zapolić.
Ale to jest najlepsze panie i panowie,
Że się mogliśmy spotkać póki służy zdrowie.
Dobrze, że jest też z nami młode pokolenie,
Które chce poznać Podbórz i swoje korzenie.
A za roczek jak znowu się tutaj spotkamy,
To z pewnością do tekstu coś jeszcze dodamy.
Jerzy Furtak
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GMINA KURÓW
CORAZ BLIŻEJ CIEBIE

Wybierz sposób powiadamiania
i zarejestruj się do naszych serwisów:





ALARMY I OSTRZEŻENIA
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE
RSO (OSTRZEŻENIA WOJEWÓDZKIE)

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Zeskanuj kod
i pobierz bezpłatnie
aplikację BLISKO

Zamów najnowsze
informacje prosto
z Urzędu Gminy
Kurów
Pobierz „BLISKO”
i korzystaj z powiadomień
innych lokalnych
nadawców

Aplikacja BLISKO
ogólnopolski system
informacji lokalnej

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy
zawartej z Gminą Kurów. Regulamin usługi jest dostępny na stronie: www.sisms.pl/regulaminy.

Pobierz za darmo aplikację BLISKO
Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon. Wpisz w aplikacji swoją
miejscowość, BLISKO wyświetli aktywnych nadawców dla tego obszaru.

Wybierz z listy nadawców “Gmina Kurów”
Zaznacz z jakich serwisów chcesz otrzymywać informacje. Skorzystaj też
z powiadomień od innych nadawców np. “Policja” czy “Wyłączenia Prądu”.

Powiadomi Cię
o nowej wiadomości
podobnie jak SMS.

W aplikacji znajdziesz
lokalnych nadawców,
u których możesz zamówić
użyteczne informacje.

Dostarcza tylko zamówione
informacje od nadawców,
których sobie wybierzesz.
Nie pobiera danych
od użytkowników.
Przydatna w całej Polsce.

UWAGA!

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji BLISKO,
zamów powiadomienia E-MAIL lub krótkie wiadomości SMS.
Zarejestruj się przez formularz on-line na www.kurow.eu lub
www.sisms.pl. Jeśli chcesz się wyrejestrować, skorzystaj
z zakładki „ZMIEŃ USTAWIENIA”.

w
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Ignorantia iuris nocet –
Nieznajomość prawa szkodzi.
Wywodząca się z prawa rzymskiego ta stara paremia oznaczająca, że „nieznajomość prawa szkodzi” dotyczy każdego
z nas podlegającego obowiązującemu w Polsce systemowi
prawnemu. Bowiem każde nasze działanie, a także zaniechanie
podlega określonym normom prawnym różnego szczebla i rodzaju. Zachowanie każdego z nas może zostać ocenione
z punktu widzenia różnorakich norm prawnych, co wiąże się
z odpowiedzialnością za takie zachowanie. Skoro każde nasze
zachowanie podlega określonym normom prawnym to ich nieznajomość szkodzi, ponieważ nieznajomość prawa co do zasady nie może być usprawiedliwiona. Ale od tej zasady istnieją wyjątki, gdyż każde zdarzenie należy rozpatrywać indywidualnie.
Są przypadki, kiedy rzeczywiście nieznajomość prawa można
uznać za usprawiedliwioną:
- Prawo karne – przewiduje wyłączenie odpowiedzialności
karnej w przypadku usprawiedliwionego błędu co do prawa, a to
oznacza, że osoba popełniająca czyn zabroniony była w usprawiedliwionej okolicznościami nieświadomości, iż zachowanie to
stanowi czyn zabroniony. Błąd występuje, kiedy sprawca rzeczywiście nie miał możliwości dowiedzenia się, że jego zachowanie
stanowi czyn zabroniony. Natomiast miał usprawiedliwione okolicznościami podstawy sądzić, że tak nie jest.

- Prawo cywilne – w powiązaniu z określonymi okolicznościami może stwierdzić tzw. wadę oświadczenia woli. Jeśli
oświadczenie woli składa osoba, która znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, oświadczenie takie jest nieważne. Jednak to na
składającym oświadczenie ciąży obowiązek dowodowy wykazania, że rzeczywiście znajdował się w takich stanie. Przypadek
taki dotyczy głównie chorób psychicznych i niedorozwoju umysłowego.
Istnieje również możliwość uchylenia się od oświadczenia
woli złożonego pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, lecz i tu należy wykazać, że składający oświadczenie woli
pozostawał pod wpływem błędu.
W przypadku oświadczenie woli składanego wobec innej
osoby, na błąd powołać się można tylko wówczas, gdy ten został
przez tę osobę wywołany, albo gdy o błędzie ta osoba wiedziała
lub z łatwością mogła go zauważyć.
Stanisław Wójcicki

§ Prawo podatkowe. Nowe przepisy
opodatkowania zbycia nieruchomości
Do końca 2018 r. kto chciał sprzedać lokal mieszkalny lub dom,
przed upływem 5 lat od końca roku nabyty poprzez: spadek, darowiznę lub kupno zgodnie z ustawą o PIT płacił 19 % podatek od
dochodu /czyli przychód minus koszty/. Żeby nie płacić tej daniny
publicznej musiał odczekać 5 lat plus kilka miesięcy od momentu
nabycia nieruchomościami mieszkalnej.
Od 1 stycznia 2019r. przepisy prawne w tym przedmiocie zmieniły się na korzyść.
Nadal obowiązuje pięcioletni termin opodatkowania sprzedaży
nieruchomości tych, którzy nabyli nieruchomości mieszkalne poprzez dziedziczenie. Jednak pięcioletni okres, od którego zależy
19 % opodatkowanie liczony jest obecnie od nabycia nieruchomości spadkowej przez spadkodawcę. Jeśli zmarły był właścicielem nieruchomości spadkowej ponad 5 lat to spadkobierca może
tą nieruchomość mieszkalną sprzedać bez 19 % podatku zaraz
po jej odziedziczeniu. Bowiem od 1 stycznia 2019r. spadkobierca
sprzedający nieruchomość otrzymaną w spadku, może do okresu
własnego posiadania doliczyć okres posiadania jej przez spadkodawcę.

Korzystne zmiany dotyczą też działu spadku i kosztów. Jeśli
nieruchomość została nabyta na skutek działu spadku np. brat
odziedziczył ją razem z siostrą i potem podzielili spadek tak, że
właścicielem stało się tylko jedno z nich, datą nabycia nieruchomości w części ponad pierwotny udział będzie data nabycia udziału w spadku. Nie ma znaczenia kiedy dział spadku miał miejsce.
Spadkobierca jest także uprawniony do rozliczenia kosztów nabycia nieruchomości , które poniósł spadkodawca.
Natomiast nic się nie zmieniło od 1 stycznia 2019r. w przypadku
nabycia nieruchomości mieszkalnych poprzez kupno lub darowiznę. Nadal w przypadku ich zbycia przed upływem
5 lat od ich kupna lub darowizny obowiązuje 19 % podatek. Aby
nie zapłacić tego podatku należy pieniądze uzyskane ze sprzedaży
nabytych w wyżej wymienionej formie nieruchomości mieszkalnych
przeznaczyć na własne określone cele mieszkaniowe. Jednym
z głównych warunków jest wydatkowanie pieniędzy w określonym
czasie. Od 1 stycznia 2019r. jest to już nie dwa, ale trzy lata licząc
od końca roku opodatkowanego zbycia lokalu mieszkalnego lub
domu.
Stanisław Wójcicki
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Kim jesteś, gdzie byłeś?
jętność przywożenia ze sobą pamiątek z tamtego świata, inni
mogą zobaczyć, gdzie byłem, jak tam jest, mogą poczuć ciepło,
zimno. smutek, szczęście, to wszystko co ja tam czułem.
Jak tam jest? Ptaki, motyle latają kiedy chcę, a jak nie chcę
wiszą w powietrzu, a ja mogę je kolorować promieniami słońca.
Ludzie tańczą, kiedy chcę, a jak nie chcę, to stoją w miejscu,
czekając aż dam znak. Wiatr wieje, pada deszcz kiedy chcę,
a jak nie chcę, to krople wiszą w powietrzu. Chodzę między nimi,
mogę je policzyć. Ale niestety, przez to że jestem nowicjuszem
w tej dziedzinie i to „chcę, nie chcę” jest jeszcze przeze mnie
nie wyćwiczone do perfekcji, to często stamtąd wracam z mokrą
głową.

Paweł Żdżalik
Mam 34 lata, wykształcenie średnie, jestem kawalerem.
Jestem osobą, która nie lubi stać w tłumie, wolę stać obok, wolę
obserwować niż być obserwowanym. Obecnie szukam pracy,
a wolny czas poświęcam na pracę w ogrodzie i na pisanie wierszy. Kiedy tylko mam wolny czas, wyjeżdżam do świata wyobraźni i piszę tam wiersze. Odkąd udało mi się opanować umie-

Ogród nadziei
Uśmiechnięty krzak róż
wciąż przez ziemię dzielnie trzymany
czyjeś marzenia nie spełnią się już
smutek dookoła rozsypany
tulipany nawożone nadzieją
czyjaś dłoń drżąca, wciąż plewiąca
czerwone z radości się śmieją
otwierają w stronę płomieni słońca
ktoś zostawił nawet narcyzy
chcąc dać marzeniom spełnienie
posadził je na drodze morskiej bryzy
i czeka na kwitnienie
w oddali świeżo posadzona tuja
swym wzrostem ogrom marzeń zdradza
na wietrze swobodnie się buja
od środka po cichu odradza
niezapominajki rosnące
ale i zerwane

Jak się tego nauczyłem? hmm... Tego żadna szkoła nie nauczy, nie ma takiego profilu. To życie jest za to odpowiedzialne, chęć ucieczki do miejsca, gdzie wszystko jest takie piękne,
kolorowe. Wiele mi dało przebywanie w towarzystwie osób,
które często rymowały (Dziadek) albo grały na gitarze i śpiewały
(Tata).
Skąd czerpię pomysły do pisania? Często życie mi podpowiada, po prostu widzę i opisuję, a reszta? A reszta jest nie do
opisania! Ten świat jest zaczarowany!
Paweł Żdżalik

do słońca się nie śmiejące
zebrane w całość czarną wstążką przewiązane
jest też drapieżna rosiczka
otwiera się szeroko wygłodniała
obok leży złamana motyczka
nie łatwe życie miała
ogród pachnący nadzieją
cieszący oczy kolorami
jedne umierają drugie do słońca się śmieją
gdzie niegdzie suchy smutek przed oczami
tak często odwiedzany
niektórzy godzinami tu siedzą
tak dobrze utrzymany
dlaczego wszyscy to wiedzą
kwitnące marzenia
ich zapach niesiony przez wiatr
rosnące w stronę spełnienia
ale nie każdy jest jego wart.
P.Z.
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przyjść na świat to dla kurczaka wielka męka

Przy świetle latarni
Światło park nocą oświetlające
przez wiatr kołysane
dłonie mocno się zaciskające
łzy na próżno rozlane

dziadek wiklinowy kosz wyplata
biega już kurczaczek mały
pędzą dni w stronę lata
a dziadkowi już tylko dwie witki zostały

tłumy ludzi chodzących dookoła
kilka sekund w miejscu stojących
coraz ktoś kogoś woła
nie widząc dwóch serc tańczących

przy babci wnuczka siedzi
wstążki przycinają, żeby nimi jajka spasać
taka mała a każdy ruch dzielnie śledzi
wie, że to nie dziś jak zając po dworze będzie hasać

kiedy patrzysz w me oczy
w łzach szczęścia utonąć ochotę mam
czy nas ta noc czymś zaskoczy
nie wiem ale nie chcę jej spędzić sam

trwają w domu wielkie przygotowania
każdy jak może się stara
kilka chwil do Zmartwychwstania
pamięć to najlepsza ofiara

niech wiatr zacznie kołysać i nami
nikogo nie ma jesteśmy już sami.

P.Z.

Robotnice
I tak mija niedziela w Płonkach
a te nie usiedzą w swoich domkach
latają, jesienne kwiaty penetrują
to, co już gospodarzowi niepotrzebne one dzielnie
wykorzystują
wypełniają swe domy nektaru kroplami
one wiedzą, mroźna zima także i przed nami
za niedługo trzeba będzie już ubrać rękawiczki
a te dzielnie zbierają pyłek w swe koszyczki
nie jedna zmęczona za niedługo w rodzinny kłąb się
wtuli
i w tym miłosnym uścisku pozostanie aż do wiosny
pszczelarz swą miłą w wolnym czasie przytuli
jak wszystko przetrwa będzie szczęśliwy radosny
P.Z.
Pamięć
Nadeszły cieplejsze dni
pojawiły się na łące pierwsze zające
niebo od słońca lśni
mały baranek obserwuje jajko pękające
za oknem kwitną już bazie
skorupka jajka coraz bardziej pęka
promień słońca oświetlający Pana
Jezusa na obrazie

P.Z.

Babuszka
Z samego rana wstała z łóżka
ona wie, że w te dni nie może długo spać
już kolorami czaruje jajka niczym wróżka
niech Pan Bóg dopomoże by z tradycją mogła wieki
trwać
gramoli się do kuchni zaspany dziadek
babuszka w tym czasie zajączka już wyskrobała
ten chciałby już zjeść obiadek
lecz babuszka mu go jeszcze nie przygotowała
dziadek zaczyna płakać i mówi półgłosem
to nie od cebuli to z radości
jeżeli się spotkam z Panem Jezusem
podziękuję Mu za Ciebie i Wielkanoc
która w naszym domu po raz kolejny gości.

P.Z.

Pogoń
Muszę uciekać
pisać z dala
bo im bliżej ludzi
tym wena bardziej się oddala.
P.Z.
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Wspomnienie Śp. Eleonory Barbary Halińskiej
„Odeszłaś cicho bez słów pocieszenia.
Tak, jakbyś nie chciała, swym
odejściem smucić.
Tak, jakbyś wierzyła w godzinę
rozstania, że masz niebawem
z dobrą wieścią wrócić”
Eleonora Barbara Halińska

Pragnimy zawiadomić, że dnia 22.03.2019 r., nagle i nieoczekiwanie zmarła nasza emerytowana koleżanka
PIELĘGNIARKA
ELEONORA BARBARA HALIŃSKA
Basia, bo tak do Niej mówiliśmy, całe swoje życie zawodowe była związana z Ośrodkiem Zdrowia w Kurowie. Aktywnie
włączyła się w proces tworzenia naszej placówki. Pracowała tu
ponad 40 lat.

Dała się poznać, jako osoba sumienna i lojalna. Cechowała
Ją wysoka kultura osobista i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Przez całe swoje życie troszczyła się o dobro drugiego człowieka, zawsze była otwarta na problemy innych ludzi.
Z dużą życzliwością służyła swoją radą i pomocą potrzebującym.
Pacjenci, pamiętają Ją jako pielęgniarkę, która jeździła rowerem po terenie, wykonując swoje zadania pielęgniarskie.
Zaangażowana była także w życie społeczne naszej gminy.
W latach 1998 - 2002 była Radną Gminy Kurów III kadencji.
W naszej pamięci pozostanie jako miła, służąca przykładem
i doświadczeniem zawodowym Koleżanka.
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Cię Basiu. Pamięć
o Tobie pozostanie wśród nas na zawsze.
Pracownicy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie

Wspomnienie
Śp. Tadeusz Jaśkiewicz (20.09.1941 - 02.11.2018)
kierownika budowy do projektanta budów - hal, osiedli mieszkaniowych i wielu różnych obiektów użyteczności publicznej.
Niezwykle pracowity, serdeczny, pogodny, uprzejmy, nigdy
nie podkreślał swojego wyższego statusu materialnego i pozycji
zawodowej. Bardzo rodzinny, interesował się życiem Kurowa,
dbał o groby rodziców i zawsze pamiętał o zapaleniu świeczki
na grobach kolegów i nauczycieli, spoczywających na kurowskim cmentarzu. Często spotykał się ze szkolnymi rówieśnikami, organizował zjazdy koleżeńskie. Zdarzało się, że pomagał
finansowo tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej
lub materialnej.
Wszystkie koleżanki i koledzy z lat szkolnych, pragną serdecznie pożegnać tymi słowami Kolegę i Przyjaciela Tadzia
Jaśkiewicza, z którym chodziliśmy do jednej klasy, kończyliśmy
szkołę podstawową, spędzaliśmy wesołe dzieciństwo.
Zawsze utrzymywaliśmy przyjacielskie, koleżeńskie
relacje, chociaż po ukończeniu Technikum Geodezyjno-Drogowego i studiów na WSI - Wydział Konstrukcji i Budownictwa,
zamieszkał w Lublinie. W tej wyuczonej dziedzinie pracował
do końca życia. Założył rodzinę, wykształcił dzieci, pracował
w Miastoprojekcie Inwestprojekcie „Designe Proexmat” w Lublinie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery, od

Zawsze pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny
Przyjaciel, społecznik, o którym nigdy nie zapomnimy i chcielibyśmy, aby czytający te wspomnienia, zapamiętali Go, jako dobrego, koleżeńskiego, przyzwoitego człowieka, który pozostawił
po sobie najlepsze wspomnienia. Spoczywaj w pokoju!
Koleżanki i Koledzy
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Wspomnienie
Śp. Lucjan Migdal
31 stycznia po ciężkiej chorobie zmarł Lucjan Migdal, który
funkcję sołtysa Klementowic sprawował przez 20 lat- od 1990
do 2010 roku.
Lucjan Migdal urodził się 11 maja 1946 roku w Klementowicach, jako syn Celestyna i Bogusławy. Wcześnie osierocony
przez ojca, pozostał jedynakiem. Po ukończeniu tutejszej Szkoły Podstawowej zdobył zawód ślusarza w Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Lublinie i to był początek zdobywania kolejnych
umiejętności i dokształcania się. Zdanie prawa jazdy w wieku
siedemnastu lat pozwoliło Mu na rozpoczęcie pierwszej pracy
jako kierowca w Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska’’ w Klementowicach. Praca ta była początkiem Jego drogi zawodowej.
Pracował kolejno jako: mechanik-dyspozytor w Kółku Rolniczym
w Klementowicach, w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych w Klementowicach i jako konserwator
w tutejszym Państwowym Przedszkolu. Jednocześnie cały czas
uzupełniał i poszerzał swoją wiedzę. Skończył 3-stopniową
Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Klementowicach i liczne kursy: kurs na zawodowych kierowców, kurs operatorów
kombajnów buraczanych, kurs kombajnistów zbożowych, kurs
spawania gazowego i elektrodami otulonymi. Dzięki szerokiej
wiedzy i umiejętnościom, był cenionym i szanowanym pracow-

nikiem. Pracując, prowadził jednocześnie własne gospodarstwo
rolne. Potrafił więc pogodzić pracę zawodową i pracę na roli,
aby zapewnić jak najlepszy byt rodzinie. Ożenił się bowiem
w wieku trzydziestu lat. Wychował i wykształcił syna i dwie córki.
Jako sołtys Lucjan Migdal potrafi pogodzić pracę na rzecz wsi
z licznymi prywatnymi obowiązkami. Za jego kadencji w Klementowicach przeprowadzono gazyfikację, budowę wodociągu,
telefonizację, starania o zwrot majątku Kółka Rolniczego i Gminnej Spółdzielni, remonty i oświetlenie dróg. Jednocześnie jako
członek Rady Parafialnej przyczynił się do remontu wież i dachu Kościoła Parafialnego. Był też członkiem Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Lokalnych ,,Wspólna Szansa’’, które zostało organem prowadzącym Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach i przyczyniło się do przejęcia Gimnazjum. Jako
sołtys, a także wieloletni członek zarządu Spółdzielni ,,Rolnik’’
przyczynił się do wielu inicjatyw społecznych we wsi Klementowice. Lucjan Migdal niewątpliwie zasługuje na wdzięczną pamięć pokoleń mieszkańców Klementowic.
Sołtys Justyna Mucha
Dziękuję serdecznie Żonie Pana Lucjana Migdala - Małgorzacie, za przekazane informacje.

Wspomnienie
śp. Ludwiku Wardaku

Wspólnie z żoną wychowali siedmioro dzieci.

23 stycznia w wieku 64 lat zmarł Ludwik Wardak z Łąkoci wieloletni Sołtys wsi.

Dzięki inicjatywie Ludwika Wardaka i Jego zaangażowaniu
powstała świetlica wiejska w Łąkoci.

Prowadził on aktywne życie, należał do zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie, był prezesem Wspólnoty Gruntowej wsi
Łąkoć.

Ostatnim przedsięwzięciem jakiego dokonał Ludwik Wardak,
było doprowadzenie do budowy chodnika wzdłuż naszej wsi.

Na co dzień zajmował się rolnictwem, pracował również jako
murarz.

Był człowiekiem uczciwym i pomocnym każdemu i w każdej
sprawie.
Koleżanki i Koledzy
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Zgony

Zgony

Zdj. zgony
( 01.12.2018 r. - 28.03.2019 r.)

Nazwisko Imię/Imiona

Adres zamieszkania

BANASZEK JADWIGA BARBARA

PŁONKI

BANASZEK LEOKADIA

PŁONKI

BOLESŁAWSKI TADEUSZ

KURÓW

BORKOWSKI SŁAWOMIR

BUCHAŁOWICE

BURCON TADEUSZ MIESZYSŁAW

KURÓW

CHMURZYŃSKI MAREK

KURÓW

CZUBA MARIA

BUCHAŁOWICE

DYSPUT STEFAN

KLEMENTOWICE

FIGIEL ADELA

PŁONKI

GRUSZECKI KRZYSZTOF JAN

KLEMENTOWICE

GRYKAŁOWSKA CZESŁAWA

PŁONKI

HALIŃSKA ELEONORA BARBARA

KURÓW

JANEK WIESŁAW

KURÓW

KĘSIK JERZY JÓZEF

BRZOZOWA GAĆ

KLESZCZYŃSKA KRYSTYNA

BUCHAŁOWICE

KORAL MARIANNA

KURÓW

KOZAK LEONARDA

WÓLKA NOWODWORSKA

KUSZYK JAN ANDRZEJ

KURÓW

LIS TOMASZ STANISŁAW

KLEMENTOWICE

ŁOWCZAK JÓZEF

KLEMENTOWICE

MAJCHRZAK ANTONI WIELISŁAW

KURÓW

MIGDAL LUCJAN FRANCISZEK

KLEMENTOWICE

NADULSKA MIECZYSŁAWA

PŁONKI

NOGAL IRENEUSZ

KURÓW

POLIWCZAK JERZY TOMASZ

KLEMENTOWICE

ŚCIBIOR BARBARA

ZASTAWIE

WARDAK LUDWIK

ŁĄKOĆ

WÓJCIK HENRYKA

KLEMENTOWICE

WYSOCKA ELŻBIETA

KURÓW

ZEMBATY MIROSŁAW RYSZARD

KURÓW

Urodzenia
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Urodzenia
zdj. chrzest
(01-12-2018r. - 28-03-2019r. )

Nazwisko Imię/Imiona

Adres zamieszkania

BIAŁOTA ALICJA

BRZOZOWA GAĆ

MAJ ALEKSANDER KRZYSZTOF

BRZOZOWA GAĆ

CIUBA SZYMON MIROSŁAW

BRZOZOWA GAĆ

OCHAL IGOR

BRZOZOWA GAĆ

STEFANIAK MIŁOSZ

CHOSZCZÓW

SIEDLECKI MIŁOSZ

KLEMENTOWICE

WÓJCIK KINGA

KLEMENTOWICE

TUSZYŃSKA WIKTORIA JOANNA

KLEMENTOWICE

SZYSZKO WIKTORIA

KURÓW

PIETRZAK WOJCIECH

KURÓW

KUTNIK WOJCIECH

KURÓW

ZUCHNIARZ-MICHALAK KORNELIA

PŁONKI

WIEJAK ZUZANNA

PŁONKI

SZCZEPEK KORNELIA

PŁONKI

Falstart
piłkarzy
w rundzie
Falstart
piłkarzy w rundzie
wiosennej wiosennej
Garbarnia Kurów przegrała 0:1 z Wawelem Wąwolnica w swoim pierwszym meczu rundy wiosennej
lubelskiej klasy A i ma tylko jeden punkt przewagi nad KS-em Drzewce. Podopieczni trenera Roberta
Mirosława zagrali w następującym składzie: Jakub Baran - Krzysztof Sieklicki, Paweł Stasiak, Sebastian
Zlot, Michał Zlot - Kacper Rukasz (78’ Hubert Gotowała), Paweł Wolszczak, Igor Promis, Maciej Dziak
(53’ Mateusz Bieniek), Rafał Wałach (53’ Rafał Wałach) - Przemysław Figiel (66’ Paweł Michalski). Druga
drużyna trenowana przez Michała Kuflewskiego przegrała na inaugurację 3:0 w Końskowoli z
tamtejszym Powiślakiem II. W drużynie rezerw wystąpili: Artur Poniewierski - Tomasz Haba (55’ Szymon
Szczepaniak), Mirosław Hajduk, Rafał Sołyga, Adam Wójcik - Karol Opolski (46’ Sebastian Poradzisz),
Piotr Ogrzyński, Marek Sadurski, Szymon Górecki, Aleksander Wąsik (54’ Adam Wiercigroch) - Paweł
Partycki (70’ Jakub Kukier).
W ostatnich dniach przed rundą wiosenną do obydwu drużyn seniorskich przyszło kilku
zawodników, a także dwóch odeszło do innych klubów. Pierwszą drużynę wzmocnił pomocnik Paweł
Michalski ze Stoku Zakrzówek, do drużyny rezerw zostali zgłoszeni bramkarz Szymon Ogrzyński
(ostatnio grał w juniorach Garbarni w sezonie 2016/2017) i pomocnik Karol Skoczylas z Zawiszy Garbów.
Do “jedynki” powróci prawdopodobnie także po kontuzji Damian Stelmach.
Do SKS-u Leokadiów odszedł obrońca Maciej Piech, a obrońca Dominik Wawer do Powiślaka II
Końskowola.
W marcu czterech naszych zawodników (Michał Kukier, Kacper Paprota, Patryk Peciak, Jakub
Wawer) zostało powołanych na konsultację szkoleniowo-selekcyjną do reprezentacji Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej rocznika 2007.
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Falstart piłkarzy w rundzie wiosennej
Garbarnia Kurów przegrała 0:1 z Wawelem Wąwolnica w swoim pierwszym meczu rundy wiosennej
lubelskiej klasy A i ma tylko jeden punkt przewagi nad KS-em Drzewce. Podopieczni trenera Roberta
Mirosława zagrali w następującym składzie: Jakub Baran - Krzysztof Sieklicki, Paweł Stasiak, Sebastian
Zlot, Michał Zlot - Kacper Rukasz (78’ Hubert Gotowała), Paweł Wolszczak, Igor Promis, Maciej Dziak
(53’ Mateusz Bieniek), Rafał Wałach (53’ Rafał Wałach) - Przemysław Figiel (66’ Paweł Michalski). Druga
drużyna trenowana przez Michała Kuflewskiego przegrała na inaugurację 3:0 w Końskowoli z
tamtejszym Powiślakiem II. W drużynie rezerw wystąpili: Artur Poniewierski - Tomasz Haba (55’ Szymon
Szczepaniak), Mirosław Hajduk, Rafał Sołyga, Adam Wójcik - Karol Opolski (46’ Sebastian Poradzisz),
Piotr Ogrzyński, Marek Sadurski, Szymon Górecki, Aleksander Wąsik (54’ Adam Wiercigroch) - Paweł
Partycki (70’ Jakub Kukier).
W ostatnich dniach przed rundą wiosenną do obydwu drużyn seniorskich przyszło kilku
zawodników, a także dwóch odeszło do innych klubów. Pierwszą drużynę wzmocnił pomocnik Paweł
Michalski ze Stoku Zakrzówek, do drużyny rezerw zostali zgłoszeni bramkarz Szymon Ogrzyński
(ostatnio grał w juniorach Garbarni w sezonie 2016/2017) i pomocnik Karol Skoczylas z Zawiszy Garbów.
Do “jedynki” powróci prawdopodobnie także po kontuzji Damian Stelmach.
Do SKS-u Leokadiów odszedł obrońca Maciej Piech, a obrońca Dominik Wawer do Powiślaka II
Końskowola.
W marcu czterech naszych zawodników (Michał Kukier, Kacper Paprota, Patryk Peciak, Jakub
Wawer) zostało powołanych na konsultację szkoleniowo-selekcyjną do reprezentacji Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej rocznika 2007.
Terminarz Garbarni w rundzie wiosennej:
XIV kolejka (31.03, godz. 16): Garbarnia - Wawel Wąwolnica 0:1 (0:0)
XV (07.04, godz. 14, Bochotnica): Orły Kazimierz Dolny - Garbarnia
XVI (14.04, godz. 15): Garbarnia - GLKS Michów
XVII (20.04, godz. 13): KS Ciecierzyn - Garbarnia
XVIII (27.04, godz. 16): Garbarnia - Hetman Gołąb
XIX (01.05, godz. 16): KS Góra Puławska - Garbarnia
XX (04.05, godz. 11): Garbarnia - KS Drzewce
XXI: (11.05, godz. 15) Garbarnia - Wodniak Łaziska Piotrawin
XXII (19.05, godz. 12): Gabaryty Dęblin - Garbarnia
XXIII (25.05, godz. 17): Garbarnia - Błękitni Dys
XXIV (02.06, godz. 16): Żyrzyniak Żyrzyn - Garbarnia
XXV (09.06, godz. 17:30): Garbarnia - Amator Leopoldów Rososz
XXVI (16.06, godz. 17:30, Szczekarków): Wilki Wilków Szczekarków-Kolonia - Garbarnia
Wiosenny terminarz Garbarni II:
XIV (31.03, godz. 16): Powiślak II Końskowola - Garbarnia II 3:0 (1:0)
XV (07.04, godz. 12): Garbarnia II - Jaworzanka Rogów
XVI (14.04, godz. 12, Puławy): SKS Leokadiów - Garbarnia II
XVII (20.04, godz. 11): Garbarnia II - Legion Tomaszowice
XVIII (28.04, godz. 15): Serokomla Janowiec - Garbarnia II
XIX (01.05, godz. 11): Garbarnia II - Drako Kowala Pierwsza
XX (05.05, godz. 17, Dąbrowa Wronowska): Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska Plizin - Garbarnia II
XXI (12.05, godz. 14): Garbarnia II - Zawisza Garbów Wola Przybysławska
XXII (18.05): pauza
XXIII (26.05, godz. 14): Poraj Kraczewice Prywatne - Garbarnia II
XXIV (02.06, godz. 17): Garbarnia II - Cisy Nałęczów
XXV (09.06, godz. 18): Stal II Poniatowa - Garbarnia II
XXVI (16.06, godz. 11): Garbarnia II - GKS Abramów
FOT. 1 (Zawodnicy I drużyny przed meczem z Wawelem)
17 lutego w Piaskach odbył się wojewódzki turniej Pucharu Polski kobiet w futsalu. Zespół
zgłoszony do rozgrywek pod szyldem Garbarni zajął siódme miejsce, zdobywając dwie bramki (autorką
historycznych trafień była Anita Kamińska). Drużynę trenowaną przez Sebastiana Wojnowskiego
reprezentowały: Anita Kamińska, Amelia Kołodziejczyk, Patrycja Kosior, Weronika Łowczak (kapitan),
Paulina Reszka, Natalia Staniak, Daria Suszek, Dominika Warowna. Turniej wygrał Potok Sitno przed
Widokiem Lublin i Unią Lublin.
Faza grupowa (grupa B): Górnik Łęczna - Garbarnia 3:0 (0:0), Garbarnia - Potok Sitno 1:5 (1:3), Granit
Bychawa - Garbarnia 2:1 (0:0); mecz o VII miejsce: Aleksandria Aleksandrów - Garbarnia 0:5 wo

Piotr Siczek
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Kalendarz ważniejszych imprez sportowych od kwietnia do końca sierpnia:
do 16.06: mecze ligowe Garbarni Kurów i Garbarni II Kurów (piłka nożna)
07.04, Wieliszew: udział Młodzieżowego Ludowego Zespołu Tanecznego “Wspólna Szansa” Klementowice na mistrzostwach Polski (tańce ludowe)
11.04, Batumi (Gruzja): mistrzostwa świata - występ Małgorzaty Wiejak w kategorii do 76 kg (podnoszenie ciężarów)
14.04, godz. 11: Topspin Kurów - Sokół Tomaszów Lubelski (tenis stołowy)
sierpień: pierwsze kolejki ligowe Garbarni Kurów i Garbarni II (piłka nożna)
18.08, Końskowola: międzygminne zawody dla drużyn OSP z gmin: Baranów, Końskowola, Kurów,
Markuszów
24.08, Kurów: powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
Piotr Siczek
Sytuacja Topspinu przed ostatnim meczem w III
lidze

VII (22.12, Kurów): MLKS - Topspin 2:8, Bigaj 2,5;
Gołębiowski
2; Jasiocha
2; Moszczyński
1,5
Sytuacja Topspinu
przed
ostatnim meczem
w III lidze

Tenisiści stołowi Topspinu Kurów zajmują
przed ostatnią kolejką przedostatnie miejsce w III
lidze lubelskiej. Ta pozycja oznacza spadek do IV
ligi, poza nami zagrożone degradacją są Sokół Tomaszów Lubelski i MLKS Wola Sernicka. Wiadomo
na pewno, że do II ligi awansowali CKFiS Bełżyce
i Żaczek Fajsławice Boniewo, a z ostatniego miejsca
do IV ligi spadnie Lob Dęblin.

VIII (13.01): Topspin - UMKS 5:5, Bigaj 2; JasioTenisiści stołowi Topspinu Kurów zajmują przed ostatnią kolejką prze
cha
2; Gołębiowski
lubelskiej.
Ta pozycja oznacza spadek do IV ligi, poza nami zagrożone deg

Mecze ligowe Topspinu od grudnia 2018 roku:
V kolejka (09.12): Kłos II - Topspin 7:3, Leszek Bigaj 1,5; Krzysztof Moszczyński 1,5
VI (16.12): Topspin - Baczyński 7:3, Moszczyński 2,5;
Kamil Gołębiowski 2; Bigaj 1,5; Sylwester Jasiocha

Lubelski i MLKS Wola Sernicka. Wiadomo na pewno, że do II ligi awansow

Fajsławice
Boniewo,
z ostatniego
do IV ligi spadnieToLob Dęblin.
IX
(20.01):
Sokóła T
- Topspinmiejsca
7:3, Gołębiowski;
masz Ciurkowski; Bigaj 0,5; Moszczyński 0,5

Mecze ligowe Topspinu od grudnia 2018 roku:
V kolejka (09.12): Kłos II - Topspin 7:3, Leszek Bigaj 1,5; Krzysztof Moszczy
XI
(20.01):Topspin
Grot II- Baczyński
- Topspin7:3,
7:3,Moszczyński
Moszczyński,
Go- Gołębiow
VI (16.12):
2,5; Kamil
Jasiocha
łębiowski,
Jasiocha
VII (22.12, Kurów): MLKS - Topspin 2:8, Bigaj 2,5; Gołębiowski 2; Jasiocha
VIII(27.01):
(13.01): Topspin
- UMKS
Bigaj
2; Jasiocha
2; Gołębiowski
X
Topspin
- Lob5:5,7:3,
Bigaj
2,5; GołębiowIX (20.01): Sokół T - Topspin 7:3, Gołębiowski; Tomasz Ciurkowski; Bigaj 0,
ski
2; Moszczyński
1,5;7:3,
Jasiocha
XI (20.01):
Grot II - Topspin
Moszczyński, Gołębiowski, Jasiocha
X (27.01): Topspin - Lob 7:3, Bigaj 2,5; Gołębiowski 2; Moszczyński 1,5; Ja
XII
(03.03,
Wywłoczka):
Z -8:2,
Topspin
8:2, BiXII (03.03,
Wywłoczka):
Sokół ZSokół
- Topspin
Bigaj, Ciurkowski
XIII
(10.03):
Lob
Topspin
3:7,
Moszczyński
2,5;
Gołębiowski
1,5; Jasiocha
gaj, Ciurkowski
XIV (17.03): Topspin - Grot II 3:7, Bigaj 1,5; Gołębiowski; Jasiocha 0,5
XV (24.03): Topspin - MLKS 4:6, Bigaj 1,5; Jasiocha 1,5; Gołębiowski
XIII
(10.03):
Topspin
3:7,T Moszczyński 2,5;
XVI (14.04,
godz.Lob
11): -Topspin
- Sokół

Gołębiowski 1,5; Jasiocha 1,5; Ciurkowski; Bigaj

FOT. 3. Tenisiści MLKS-u i Topspinu przed meczem ligowym

Piotr Siczek

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

III liga lubelska (IV poziom) - 2018/2019
Klub
Mecze Pkt.
CKFiS Bełżyce (B)
16
30
Żaczek Fajsławice Boniewo
16
28
MOW Puławy
16
22
Baczyński Biała Podlaska
16
17
UMKS Biłgoraj (S)
15
14
Kłos II Wola Skromowska
15
10
↑ Grupa awansowa, grupa spadkowa ↓
Grot II Werbkowice
15
14
Sokół Zwierzyniec
15
13
Sokół Tomaszów Lubelski
15
12
(S)
MLKS Wola Sernicka
15
11
Topspin Kurów
15
10
Lob Dęblin
15
3
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Gry
113-47
110-50
104-56
86-73
71-79
59-91
71-79
78-72
58-92
70-80
66-84
34-116
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Klementovia IV 2019
Piąty rok działalności UKS Klementovia i kolejne sukcesy.
Dokładnie 22 marca 2019 r., minęło 5 lat od kiedy zebrała
się Grupa Założycielska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Klementovia”, która to podjęła uchwały o założeniu Klubu i ustaleniu statutu Klubu. Od tamtego czasu społeczność Klementowic
i okolic ma możliwość czynnego uprawiania sportu w czterech
dyscyplinach: w siatkówce, piłce nożnej, tenisie stołowym i kulturystyce. Największe profity czerpią jednak uczniowie Zespołu
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klementovia Cup 2019
18 lutego 2019 r. na sali gimnastycznej ZSA w Klementowicach, rozegrany został IV Wojewódzki Turniej Siatkówki Mężczyzn ” Klementovia Cup 2019″. Spośród 4 drużyn najlepszą
okazała się ekipa UKS Klementovia przed Husarią Lublin, Euphorią Końskowola i ZSA w Klementowicach. Jest to pierwsza
wygrana klubu z Klementowic w 4 letniej historii tych rozgrywek. Tym razem turniej rozpoczął się o godzinie 15.00 i trwał
do godziny 21.00. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, a atut

Tradycyjnie już na turnieju w Zespole szkół Agrobiznesu w Klementowicach, można było posilić się przepysznym bigosem autorstwa mamy zawodnika Klementovii Krystiana Bartuziego, Pani Barbary Bartuzi, za
który wszyscy uczestnicy bardzo dziękują. Ponadto Klub
zapewnił wodę do picia, ciepłe i zimne napoje, słodki poczęstunek i miłą atmosferę. Zarząd Klubu składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy pracujących przy
obsłudze zawodów, a w szczególności Panu Antoniemu
Płachcie za filmowanie i obróbkę meczów, Pani Katarzynie Jarzynce za wykonanie zdjęć oraz głównym organizatorom turnieju Panu Wojciechowi Witkowskiemu i Panu
Andrzejowi Jarzynce.

Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
i Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Klementowicach. Dzięki treningom,
udziale w amatorskich ligach siatkówki
i piłki nożnej, a także turniejach organizowanych przez UKS Klementovia,
młodzież z ZSA w Klementowicach osiąga znaczące sukcesy
w powiecie puławskim jak również na arenach województwa.

własnego boiska w końcu wykorzystali absolwenci ZSA w Klementowicach reprezentujący UKS Klementovia. Nasi zawodnicy
wygrali wszystkie mecze, tracąc zaledwie 1 seta z odwiecznym
rywalem Euphorią Końskowola. Na drugim miejscu uplasowała
się drużyna Husarii Lublin, która zdobyła 6 punktów przegrywając mecz o 1 miejsce z gospodarzami turnieju 0-2. 3 miejsce
przypadło triumfatorom sprzed 2 lat Euphorii Końskowola, która
niespodziewanie straciła punkt z licealistami z ZSA w Klementowicach, którzy zajęli 4 miejsce.

Wyniki spotkań:
UKS Klementovia – ZSA Klementowice 2-0 (25:15,
25:19)
Husaria Lublin – Euphoria Końskowola 2-0 (25:21,
25:22)
ZSA Klementowice – Euphoria Końskowola 1-2
(28:26, 21:25, 11:15)
UKS Klementovia – Husaria Lublin 2-0 (25:17, 25:22)
Husaria Lublin – ZSA Klementowice 2-0 (25:14,
25:22)
UKS Klementovia – Euphoria Końskowola 2-1 (25:21,
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22-25, 15:8)
Ostateczna klasyfikacja:
1 miejsce – UKS Klementovia 8 pkt w składzie: Krystian Bartuzi (kapitan), Kamil Kruk, Piotr Mazur, Piotr
Matyjaszek, Daniel Zielonka, Daniel Kruk, Michał Dobrowolski.
2 miejsce – Husaria Lublin 6 pkt w składzie: Jakub Saluk (kapitan), Łukasz Kozak, Daniel Łaska, Marek Żmijan, Łukasz Wieleba, Konrad Pawlik, Rafał Pietroń.
3 miejsce – Euphoria Końskowola 3 pkt w składzie:
Daniel Kowalik (kapitan), Jarosław Kowalik, Damian Rodzik, Tomasz Ciotucha, Krystian Kułaga, Mateusz Kawka.
4 miejsce – ZSA Klementowice 1 pkt w składzie: Krystian Kałdonek (kapitan), Bartosz Kozak, Adrian Bieniek,
Jakub Tarkowski, Karol Grykałowski, Jakub Wrzesiński.
ZSA w Klementowicach nadal w czołówce szkół powiatu puławskiego
Siatkarki i siatkarze ze szkoły ponadpodstawowej
z ZSA, zakończyli zmagania w mistrzostwach powiatu puławskiego szkół średnich. Zarówno chłopcom jak
i dziewczętom należą się wielkie brawa za godne reprezentowanie szkoły oraz Klementowic. Chłopcy zajęli
trzecie miejsce czyli medalowe, natomiast dziewczęta,
najmniej lubiane przez sportowców czwarte miejsce.
Biorąc pod uwagę fakt, że w powiecie puławskim jest
kilkanaście szkół średnich, to wynik uzyskany przez uczniów ZSA jest godny podziwu. Warto zaznaczyć, że od
lat szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”, jest jedyną szkołą wiejską w powiecie z powodzeniem rywalizującą ze
szkołami z Puław, Nałęczowa czy Kazimierza Dolnego.
Dziewczęta od kilku lat kwalifikują się do wielkiego finału tak jak w 2017 roku zajmując II miejsce w powiecie,
w 2018 roku również II miejsce w powiecie i w tym roku
4 miejsce. Chłopcy natomiast mogą pochwalić sie jeszcze
lepszym wynikiem bowiem w 2015 roku zajęli II miejsce
w powiecie, w 2016 roku również II miejsce w powiecie,
w 2018 roku historyczne I miejsce w powiecie, I miejsce
w rejonie i 5 miejsce w województwie, natomiast w tym
roku III miejsce w powiecie. Inne szkoły puławskie takie jak np. ZS nr 1 („gary”), ZS nr 3(„szpulki”) czy LO
I Puławy („czartorych”) w kategorii dziewcząt od kilku
lat mogą tylko pomarzyć o miejscach medalowych w rozgrywkach powiatowych, natomiast w kategorii chłopców
za Klementowicami plasują sie od lat takie szkoły jak:
LO I Puławy („czartorych”), LO II Puławy („dziewiątka”), LO III Puławy („piątka”), ZS 1 („gary”), ZS 3 Puławy („szpulki”) i wiele szkół z poza Puław. Dlatego też
wynik z tego roku dziewcząt tuż za podium i chłopców

KWARTALNIK GMINY KURÓW

na najniższym stopniu podium może być dla niektórych
małym rozczarowaniem, jednak trzeba pamiętać , że
w sporcie nie zawsze faworyci wygrywają, a przy równych zespołach decyduje dyspozycja dnia i wiele innych
czynników zewnętrznych. Ponadto turniej finałowy w kategorii chłopców miał być rozegrany w Klementowicach
( z uwagi na obronę tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem), a nie w ZST w Puławach i to miało
istotny wpływ na ostateczne wyniki rywalizacji w której
ZSA w Klementowicach uległo ZST Puławy 0-2 (22-25
i 13-25) oraz ZS nr 2 Puławy 0-2 (22-25, 23-25). Przy
tak wyrównanym poziomie, decydującym czynnikiem
jest atut własnego boiska. Podobnie było z rywalizacja
grupową dziewcząt, która miała być rozegrana w Klementowicach. Kalendarz rozgrywek szkolnych z podziałem na gospodarzy turniejów ustalony został na początku
roku szkolnego i jednogłośnie zatwierdzony. Niestety ale
na 5 dni przed rozgrywkami grupowymi, pod naciskiem
szkół puławskich, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Puławach przeniósł rywalizację do Puław. Na nic zdał
sie protest szkoły z Klementowic. Pan Sławomir Michna,
przewodniczący PSZS w Puławach, tak tłumaczył nagłą
zmianę decyzji: W związku z tym, iż w zawodach bierze
udział 7 szkół z Puław i jedna z poza miasta nieuczciwe
byłoby wysyłać 3 szkoły poza teren miasta. PSZS nie ma
zabezpieczonych pieniędzy na takie wyjazdy....” Najwyraźniej szkoły puławskie przeczuwały, że ZSA w Klementowicach może powtórzyć sukces z 2018 roku, stąd tak
absurdalna decyzja.
Skład reprezentacji dziewcząt w siatkówkę podczas Licealiady 2019: Dominika Bartuzi (kapitan), Monika Rodzik, Natalia Śmich, Karolina Łowczak, Aleksandra Migdal, Dominika Lis, Mariia Feofilaktova, Wiktoria Mańka,
trener Andrzej Jarzynka.
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: II LO Puławy
2 miejsce: ZST Puławy
3 miejsce: III LO Puławy
4 miejsce: ZSA Klementowice
Skład reprezentacji chłopców w siatkówkę podczas Licealiady 2019: Krystian Kałdonek (kapitan), Bartosz Kozak, Roman Romanov, Bartłomiej Kozak, Marcin Saran,
Grzegorz Cwajda, Jakub Tarkowski, Adrian Bieniek, Karol Ścibior, trener Andrzej Jarzynka.
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: ZST Puławy
2 miejsce: ZS nr 2 Puławy
3 miejsce: ZSA Klementowice
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Skład reprezentacji chłopców w siatkówkę podczas Licealiady 2019: Krystian Kałdonek (kapitan), Bartosz Kozak,
Roman Romanov, Bartłomiej Kozak, Marcin Saran, Grzegorz Cwajda, Jakub Tarkowski, Adrian Bieniek, Karol Ścibior, trener Andrzej Jarzynka.
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: ZST Puławy
2 miejsce: ZS nr 2 Puławy
3 miejsce: ZSA Klementowice
5 edycja KLEM-LIGI dla LaVidaLoca

26 marca 2019 roku zakończyła się rywalizacja w Lokalnej Lidze Siatkówki pod nazwą KLEM-LIGA. Po bardzo
emocjonujących pojedynkach najlepszą drużyną okazała
się LaVidaLoca. W składzie tej drużyny znaleźli się absolwenci Niepublicznego Gimnazjum w Klementowicach
oraz technikum ZSA czyli Daniel Kowalik (kapitan) oraz
Jarosław Kowalik, a także zawodnicy z Puław, Kazimierza Dolnego, Stoku, Zakierzek i Chrząchowa. LaVidaLoca zasłużenie zajęła 1 miejsce w KLEM-LIDZE wygrywając prawie wszystkie mecze. Mistrzowie ligi musieli uznać
wyższość przeciwników jedynie dwa razy na 12 rozegranych meczów. W I rundzie z obrońcą tytułu sprzed roku
PGE Gladiatorami oraz w ostatniej kolejce z Strong Klem
czyli z nauczycielami, rodzicami i doktorem Piotrem Dytkowskim w składzie. Drugie miejsce przypadło trzykrotnym zwycięzcom KLEM-LIGI w latach 2016-2018, czyli
PGE Gladiatorom. Tytuł wicemistrza ligi został wywalczony dopiero w przedostatniej kolejce. Najbardziej zażarta rywalizacja toczyła się o 3 miejsce. Dopiero ostatnia
kolejka wyłoniła brązowego medalistę, którym okazał się
Absolwent Team. Drużyna ta rzutem na taśmę wskoczyła

na podium będąc przez większą część sezonu na 5 miejscu. Czwarte miejsce było od wielu kolejek okupowane
przez Strong Klem i tak też ostatecznie się skończyło,
choć wygrana z mistrzami ligi musi budzić uznanie. Piąte miejsce niespodziewanie zajęli Moonshiners Squad,
tracąc pozycję medalową w ostatnim spotkaniu. Szóste
miejsce zajęły dziewczęta z Ladies Team, natomiast
siódme miejsce ukraińska drużyna Small Guardians. Najlepszym zawodnikiem ligi został Kamil Kruk z Absolwent
Team.
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Tenisiści stołowi Topspinu Kurów zajmują przed ostatnią kolejką przed
GMINY
KURÓW
lubelskiej. Ta pozycja oznaczaKWARTALNIK
spadek do IV ligi,
poza nami
zagrożone degra
Lubelski i MLKS Wola Sernicka. Wiadomo na pewno, że do II ligi awansowa
Fajsławice Boniewo, a z ostatniego miejsca do IV ligi spadnie Lob Dęblin.

O NAS...
Składy drużyn:
1. LaVidaLoca: Daniel Kowalik, Tomasz Ciotucha, Jarosław
Kowalik, Damian Rodzik, Krystian Kułaga, Norbert Siedlecki,
Krzysztof Rodzik, Mariusz Harmasz.
2. PGE Gladiatorzy: Kamil Bartnicki, Daniel Kruk, Marcin Jabłoński, Krystian Bartuzi, Michał Dobrowolski, Przemysław Gawda, Julia Kruk.
3. Absolwent Team: Joanna Eciak, Izabela Eciak, Piotr Mazur, Kamil Kruk, Daniel Zielonka, Karolina Pączkowska, Konrad
Pawlik, Ewelina Paczkowska, Piotr Matyjaszek.
4. Strong Klem: Wojciech Wręga, Wojciech Witkowski, Katarzyna Jarzynka, Sebastian Wójciak, Marcin Byzdra, Andrzej
Jarzynka, Piotr Dytkowski, Mateusz Wręga.
5. Moonshiners Squad: Krystian Kałdonek, Jakub Tarkowski,
Michał Tarkowski, Jakub Wrzesiński, Kamil Gawlik, Adrian Bieniek, Bartosz Kozak, Karol Grykałowski.
6. Ladies Team: Dominika Bartuzi, Agnieszka Rusinek, Natalia Śmich, Oliwia Płowaś, Monika Rodzik, Aleksandra Migdal,
Katarzyna Kruk, Karolina Łowczak.
7. Small Guardians: Danh Vu An, Roman Romanov, Pavlo Fomin, Daniel Parshyn, Polievoi Tymur, Dmytro Levchenko,
Kacper Jasiocha.
To nie koniec jeśli chodzi o emocje sportowe w nadchodzącym czasie. UKS Klementovia zaprasza amatorów piłki nożnej,
do udziału w Lokalnej Lidze Piłki Nożnej Czempions Liga 2019.
UKS już po raz czwarty jest organizatorem tego typu rozgrywek.
W tym roku Czempions Liga 2019, jest dofinansowana przez
Urząd Gminy Kurów. Przypominamy, że w dotychczasowych
trzech edycjach nie było mocnych na Dąb Klementowice, który ponownie będzie bronił tytułu mistrzowskiego. Liga zostanie
rozegrana w maju i czerwcu 2019 r. Więcej informacji oraz regulamin na stronie Klubu: klementovia.net w zakładce Czempions
Liga.
Andrzej Jarzynka
5 edycja KLEM-LIGI dla LaVidaLoca
26 marca 2019 roku zakończyła się rywalizacja w Lokalnej
Lidze Siatkówki pod nazwą KLEM-LIGA. Po bardzo emocjonujących pojedynkach najlepszą drużyną okazała się LaVidaLoca.
W składzie tej drużyny znaleźli się absolwenci Niepublicznego
Gimnazjum w Klementowicach oraz technikum ZSA czyli Daniel
Kowalik (kapitan) oraz Jarosław Kowalik, a także zawodnicy
z Puław, Kazimierza Dolnego, Stoku, Zakierzek i Chrząchowa.
LaVidaLoca zasłużenie zajęła 1 miejsce w KLEM-LIDZE wygrywając prawie wszystkie mecze. Mistrzowie ligi musieli uznać
wyższość przeciwników jedynie dwa razy na 12 rozegranych
meczów. W I rundzie z obrońcą tytułu sprzed roku PGE Gla-

diatorami oraz w ostatniej kolejce z Strong Klem czyli z nauczycielami,
i doktorem
Piotrem
w składzie.
Meczerodzicami
ligowe Topspinu
od grudnia
2018Dytkowskim
roku:
Drugie
miejsce
przypadło
trzykrotnym
zwycięzcom
KLEM-LIGI
V kolejka (09.12): Kłos II - Topspin 7:3, Leszek Bigaj 1,5;
Krzysztof Moszczyń
w latach
2016-2018,
PGE Gladiatorom.
Tytuł wicemistrza
VI (16.12):
Topspin czyli
- Baczyński
7:3, Moszczyński
2,5; Kamil Gołębiowsk
ligiJasiocha
został wywalczony dopiero w przedostatniej kolejce. Najbardziej
rywalizacja
się2:8,
o 3 Bigaj
miejsce.
Dopiero ostatVIIzażarta
(22.12, Kurów):
MLKStoczyła
- Topspin
2,5; Gołębiowski
2; Jasiocha 2;
niaVIII
kolejka
którym
okazał się
(13.01):wyłoniła
Topspinbrązowego
- UMKS 5:5, medalistę,
Bigaj 2; Jasiocha
2; Gołębiowski
Absolwent
ta rzutem
na taśmęTomasz
wskoczyła
na po- Bigaj 0,5;
IX (20.01):Team.
SokółDrużyna
T - Topspin
7:3, Gołębiowski;
Ciurkowski;
dium
będąc
przez
większą
część
sezonu
na
5
miejscu.
Czwarte
XI (20.01): Grot II - Topspin 7:3, Moszczyński, Gołębiowski, Jasiocha
miejsce
byłoTopspin
od wielu
okupowane
przez Strong
Klem 1,5; Jasi
X (27.01):
- Lobkolejek
7:3, Bigaj
2,5; Gołębiowski
2; Moszczyński
i tak
też
ostatecznie
się
skończyło,
choć
wygrana
z
mistrzami
XII (03.03, Wywłoczka): Sokół Z - Topspin 8:2, Bigaj, Ciurkowski
ligiXIII
musi
budzić
miejsce niespodziewanie
(10.03):
Lobuznanie.
- TopspinPiąte
3:7, Moszczyński
2,5; Gołębiowskizajęli
1,5; Jasiocha 1
Moonshiners
Squad,
tracąc
pozycję
medalową
w ostatnim
spot- 0,5
XIV (17.03): Topspin - Grot II 3:7, Bigaj 1,5; Gołębiowski;
Jasiocha
kaniu.
SzósteTopspin
miejsce- MLKS
zajęły 4:6,
dziewczęta
Ladies 1,5;
Team,
natoXV (24.03):
Bigaj 1,5; zJasiocha
Gołębiowski
miast
siódme
miejsce
ukraińska
drużyna
Small
Guardians.
NajXVI (14.04, godz. 11): Topspin - Sokół T
lepszym zawodnikiem ligi został Kamil Kruk z Absolwent Team.
Andrzej
JarzynkaMLKS-u i Topspinu przed meczem ligowym
FOT.
3. Tenisiści

III liga lubelska (IV poziom) - 2018/2019
Poz.
Klub
Mecze Pkt.
1 CKFiS Bełżyce (B)
16
30
2 Żaczek Fajsławice Boniewo
16
28
3 MOW Puławy
16
22
4 Baczyński Biała Podlaska
16
17
5 UMKS Biłgoraj (S)
15
14
6 Kłos II Wola Skromowska
15
10
↑ Grupa awansowa, grupa spadkowa ↓
7 Grot II Werbkowice
15
14
8 Sokół Zwierzyniec
15
13
9 Sokół Tomaszów Lubelski 15
12
(S)
10 MLKS Wola Sernicka
15
11
11 Topspin Kurów
15
10
12 Lob Dęblin
15
3
Piotr Siczek

Gry
113-47
110-50
104-56
86-73
71-79
59-91
71-79
78-72
58-92
70-80
66-84
34-116
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KOLARSTWO
Po dobrze przepracowanej jesieni oraz początku zimy przez
naszych podopiecznych z klubu Mayday Team postanowiliśmy
zorganizować wyścig przełajowy w naszej rodzinnej miejscowości. Dzięki udostepnieniu terenu dawnej „Mleczarni Kurowskiej”
przez Tomasza Rozpędowskiego, na którego pomoc nasze
Stowarzyszenie zawsze może liczyć oraz dzięki przychylności
władz Gminy do organizacji wyścigu oraz pomocy finansowej,
5 stycznia odbyły się: Ogólnopolski Przełajowy Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Kurów Arkadiusza Małeckiego, a zarazem otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Kolarstwie Przełajowym. Bez pomocy finansowej wyżej wymienionych nazwisk oraz
pomocy bardzo licznej ilości sponsorów prywatnych nie byłoby
to możliwe. Z naszej strony szczere podziękowania za pomoc
w organizowaniu tego typu imprezy sportowej. Nasza młodzież
Kurowska zaprezentowała się naprawdę na wysokim poziomie,
choć imprezą docelową na okres zimowy był start w Przełajowych Mistrzostwach Polski 12 stycznia bieżącego roku, które
odbyły się w Strzelcach Krajeńskich.
W kategorii Młodziczka reprezentowały nas Kinga Marek
zajmując 2 miejsce, Wiktoria Poniewierska 5 oraz Nikola Sieniek zajmując 6 pozycje. Wśród Młodzików najlepiej z naszych
wypadł Jan Pawłowski plasując się na 6 miejscu, oraz Dawid
Chabros miejsce 9 i Kamil Wójcik miejsce 10.
Kategorie Junior Młodszy/Młodsza reprezentowała nasze
barwy czwórka zawodników:
Karolina Stachyra miejsce 4
Mateusz Cywiński miejsce 3
Mateusz Rozpędowski miejsce 10, natomiast Kacper Stasiak
zaliczył upadek, co wykluczyło go z walki o dobrą lokatę.
Naszą najmłodszą grupę dzielnie w ten zimny styczniowy
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dzień reprezentowali Patrycja Mitura, Podleśny Adrian, Tuzimek
Adam i Jakub Wręga.
Po przetrenowanym intensywnie okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz wyścigu w Kurowie przystąpiliśmy do startu w Mistrzostwach Polski w Strzelcach Krajeńskich, z których wróciliśmy z trzema SREBRNYMI Medalami Mistrzostw Polski.!!!
Kinga Marek Vice-Mistrzyni Polski w kat. Młodziczka
Karolina Stachyra Vice-Mistrzyni Polski w kat. Juniorka Młodsza
Mateusz Cywiński Vice-Mistrz Polski w kat. Junior Młodszy.
Patrycja Mitura 6 miejsce kat. Żak
Warto też wspomnieć o bardzo dobrej jeździe Wiktorii Poniewierskiej, Mateusza Rozpędowskiego oraz Jana Pawłowskiego,
którzy wywalczyli miejsce w drugiej dziesiątce.
Po startach w okresie zimowym kontynuowaliśmy przygotowania do letniej części sezonu.
Okres ferii zimowych spędziliśmy na obozie treningowym
w Krasnobrodzie, gdzie szlifowaliśmy formę rowerowo-biegową.
Starsza grupa 28 marca wyjechała na zgrupowanie przygotowawcze do Włoch, gdzie w okresie 9 dni będą przygotowywać
się do pierwszego startu w sezonie 2019 , który odbędzie się
7 kwietnia w Sobótce pod Wrocławiem. Młodsza część ekipy
również dojedzie i będzie startować na otwarciu sezonu Ślężańskiego Mnicha.
Wszystkim naszym sportowcom życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie.
Wojciech Wręga
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„Kobieta to piękny kwiat”
- Muzyczny Bukiet dla Ewy
GOK w Kurowie - 10 marca 2019 r.
Podobnie jak w latach poprzednich, w marcu bieżącego roku z okazji
Święta Kobiet Orkiestra Dęta Gminy Kurów przygotowała dla Pań
wspaniały „Muzyczny Bukiet dla Ewy”. Specjalny dedykowany Paniom
koncert pod batutą Dominika Mielko odbył się 10 marca 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie. Oprócz orkiestry ze scenkami
rodzajowymi wystąpiła działająca przy GOK w Kurowie grupa teatralna
„KURtyna”.

Fot. Antoni Płachta
Kwartalnik „O Nas ...”

