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WSTĘP

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy w 2020 roku zrealizowała mikrogrant pn.
Wirtualna podróż do podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza w ramach
projektu „NAWIGATOR II - program rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA VIII
Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej
w regionie na podstawie Umowy RPPK.08.05.00-18-0001/19-00 z dnia 30 grudnia 2019 r.
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Głównym celem mikrograntu była szeroko rozumiana promocja ekonomii społecznej
wśród min. 15 osób, ze szczególnym zwróceniem uwagi na promocję 12 podmiotów
ekonomii

społecznej

działających

na

terenie

Gminy

Krzywcza,

w

tym

także

udokumentowanie w formie e–booka działalności min. 12 podmiotów ekonomii społecznej
z Gminy Krzywcza, w tym także w formie dokumentacji fotograficznej w okresie od lipca do
września 2020 r.
W projekt zaangażowało się łącznie 15 młodych osób z różnych miejscowości Gminy
Krzywcza, które zebrały informacje o 23 podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących
na terenie naszej Małej Ojczyzny. Uczestnicy projektu mieli za zadanie przygotować krótki
wiersz rymowankę i plakat nt. jednego podmiotu ekonomii społecznej oraz zebrać informacje
na temat historii działalności tegoż podmiotu. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w
cyklu 8 warsztatów na temat podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Gminy
Krzywcza.

Efekty pracy dzieci i młodzieży prezentujemy zbiorczo w tym e- book –u.

Celowo nie zmienialiśmy zebranych i opracowanych przez uczestników informacji w formie
tekstowej chcąc zaprezentować szerszemu gronu odbiorców oryginalne prace przygotowane
przez młodzież. Proszę zauważyć, iż w projekt zaangażowali byli uczniowie klas IV – VIII
szkół podstawowych. Jednocześnie chcemy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli
uczestnikom naszego mikrograntu w dotarciu do informacji źródłowych.
4

Mamy nadzieję, że e-book pt. „Podmioty ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”
chociaż po części pozwoli na utrwalenie wiedzy na temat ludzi zaangażowanych
w działalność społeczną na terenie Gminy Krzywcza.

Koordynator projektu

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy

Agata Wiśniowska

Marzena Seńczyszyn
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CHÓR GLORIA
opracowała:
Oliwia Wiśniowska
„Babice to rozśpiewana okolica,
Swoim śpiewem Chór Gloria od lat tu
zachwyca!
Śpiewają Panowie, i Panie śpiewają,
Swoją wieś i gminę dumnie rozsławiają.
Pani Król Alicja z chórem wciąż trenuje,
Jak dobrze śpiewać - chórzystów instruuje.
Co tydzień na próbach solidnie pracują,
A później na różnych scenach występują.
Chór Gloria na ludowo pięknie się prezentuje,
Kiedy trzeba z repertuarem patriotycznym też się
pokazuje.
Kościelnych pieśni też nie unikają,
Bardzo szeroką gamę utworów znają.
Działają społecznie, pracują jak mrówki,
Od udziału w próbach nie szukają wymówki.
W swoich strojach pięknie się prezentują!
Dobrą markę Gminy Krzywcza na zewnątrz budują”.

Chór to zespół muzyczny składający się z wokalistów, wykonujący utwór jedno
lub wielogłosowy, a cappella, bądź z akompaniamentem.
Chór amatorski „Gloria” wywodzi się z ludowego zespołu śpiewaczego „Babiczanki”.
W kronice KGW jest udokumentowany zdjęciami zapis informujący, że w dniu 12 marca
1978 r. przygotowany przez panią Alicję Król zespół śpiewaczy po raz pierwszy wystąpił
w Domu Kultury w Przemyślu w „Konkursie Gminnych Zespołów Artystycznych”
(uczestniczyło w nim 10 gmin). Zespół śpiewaczy – chór z Babic zajął zaszczytne drugie
miejsce i otrzymał nagrodę i dyplom. Chór został reaktywowany w 2004 roku, najpierw jako
Zespół Śpiewaczy ‘Babiczanki”, a następnie przekształcił się on w Chór „Gloria” z Babic.
W 2004 roku w chórze „Gloria” po upływie 28 lat śpiewały nadal panie: Ludmiła
Burchała, Janina Staszkiewicz, Dominika Osypanka, Wanda Chruścicka, Teresa Kwasiżur,
Alicja Król – dyrygentka.
6

W początkowych latach w chórze „Gloria” śpiewał następujące osoby: Alicja Król
– dyrygentka oraz: Marta Ślimak, Maria Zaleska, Janina Staszkiewicz, Stanisława Prokopska,
Ludmiła Burchała, Wanda Chruścicka, Helena Sikorska, Krzysztof Ślimak, Jan Zaleski,
Zdzisław Król, Jan Dańczak, Tadeusz Jaszyk, Jan Błoński, Jerzy Buć, Dominika Osypanka,
Maria Radymska, Maria Buś, Teresa Kwasiżur, Ewa Jurkiewicz, Izabela Radymska, Karolina
Wolarz, Justyna Bugiel, Jan Grab, Grażyna Karpińska, Stanisław Kucz, Edward Mikłasz,
Szymon Rostecki, Józefa Szczepańska, Agata Wiśniowska. W chórze w tamtym czasie
śpiewały trzy małżeństwa, ludzie starsi i w średnim wieku.
W 2015 roku w chórze Gloria śpiewały następujące osoby: Alicja Król – dyrygent,
soliści: Helena Buchowska, Ludwika Burchała, Maria Buś, Wanda Chruścicka, Grażyna
Karpińska, Dominika Osypanka, Stanisława Pokropska, Katarzyna Przepaśniak, Maria
Radymska, Helena Sikorska, Alicja Szybiak, Marta Ślimak, Maria Zaleska, Stanisław
Błoński, Jan Dańczak, Tadeusz Jaszyk, Zdzisław Król, Krzysztof Ślimak i Jan Zaleski.
Obecny skład chóru ( styczeń 2020 r.) to: Alicja Król – dyrygent, soliści: Helena
Buchowska, Ludmiła Burchała, Maria Buś, Zofia Czapor, Jan Dańczak, Tadeusz Jaszyk,
Grażyna Karpińska, Ewa Król, Zdzisław Król, Stanisława Prokopska, Maria Radymska,
Alicja Szybiak, Marta Ślimak, Maria Zaleska, Jan Zaleski.
Od 2004 roku Chór Gloria, z niewielkimi zmianami osobowymi w składzie, działa do
dnia dzisiejszego. Członkowie Chóru spotykają się systematycznie w swojej siedzibie
w Świetlicy Wiejskiej w Babicach raz w tygodniu, a przed występami częściej. Na ścianach
tego pomieszczenia widnieje wiele dyplomów z udziału w różnych wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie całego Województwa Podkarpackiego.
Chór „Gloria” brał udział w corocznych spotkaniach rodzin muzykujących Folkowa
Nuta w Babicach, w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd im. Ks. K. Szwarlika w Jarosławiu,
przeglądzie

kolęd

w

Zarzeczu

i

Pawłosiowie. Chór

Występuje

też w

kościele

parafialnym w Babicach z okazji odpustów, Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia.
Chór „Gloria” z Babic występował m.in.: 28.03.2009 r. w Podkarpackim Przeglądzie Chórów
w Radymnie, czy też 06.11.2010 r. w restauracji PŁOWIECKI w Babicach na konferencji
dyrygentów z woj. podkarpackiego objętych programem „Śpiewająca Polska”. 28.08.2014 r.
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki Alicji Chruścickiej
(przewodniczącej "Solidarności" w Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) pt. Udział
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Przemyślan w czynie legionowym - groby legionistów na przemyskich cmentarzach, której
towarzyszył występ Chóru „Gloria” z Babic.
W 2015 roku wieloletnia dyrygentka Chóru – p. Alicja Król została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi, które w imieniu Prezydenta RP na ręce pani Alicji przekazała
p. Małgorzata Chomycz – Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki.
W repertuarze chóru są pieśni patriotyczne, ludowe, religijne i wykonywane są na
uroczystościach z okazji świąt narodowych i kościelnych : 3-go Maja, 11-go Listopada .
Tradycyjnie chór z pieśniami ludowymi występuje na gminnych i powiatowych
dożynkach, uświetnia imprezy okolicznościowe: Dzień Matki, Dzień Seniora, jubileusze,
spotkania autorskie i wiele innych.
Chór „Gloria” z Babic występuje na lokalnych uroczystościach w Babicach
(kościelnych, szkolnych), reprezentuję swoją wieś w Gminie Krzywcza, zaś Gminę Krzywcza
w Powiecie Przemyskim, a nawet w Województwie Podkarpackim.
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Źródło:
Kronika chóru GLORIA
Kronika KGW w Babicach
www.krzywcza.pl
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CHÓR PELICANO
opracowała:
Martyna Kopiec

„Nasz chór od lat na uroczystościach gości,
Wywołując na twarzach sporo radości.
Pani Alicja chórem dyryguje,
a każdy się mu wdzięcznie przysłuchuje.
Wszyscy są pod wrażeniem
i patrzą na nasz chór ze zdumieniem.
Pani Alicja z dumy i wdzięczności
przynosi nam wiele słodkości”.

Szkolny chór

„Pelicano” ma już swoją długą historię. Istnieje bowiem już

kilkadziesiąt lat. Od roku 1976 prowadzony jest przez Panią Alicję Król, która od zawsze
pasjonuje się śpiewem i muzyką. Pani Alicja działa na rzecz naszego społeczeństwa od wielu
lat nieustannie. Przez wszystkie lata wychowankami chóru byli uczniowie poszczególnych
roczników. Ich skład pod względem ilości był w poszczególnych latach różny, w zależności
od liczebności klas. Jednak przeważnie chór liczył kilkadziesiąt osób, w skład których
wchodziły najstarsze klasy.
Od założenia po dzień dzisiejszy chór uczestniczył w rozmaitych konkursach,
festiwalach, przeglądach, koncertach reprezentując szkołę i gminę nawet na forum
ogólnopolskim, zdobywając nierzadko znaczące miejsca i nagrody. Dzięki zaangażowaniu
Pani Alicji, chór działał i nadal działa prężnie. Należy też wspomnieć iż dzięki wyjazdom na
różne konkursy i przeglądy, członkowie chóru mieli okazję zwiedzić też naszą piękną Polskę.
Warto wspomnieć, iż niegdyś oprócz szkolnego chóru działał również szkolny zespół
wokalno- instrumentalny, który bardzo często uświetniał rozmaite uroczystości szkolne.
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Przez te wszystkie lata chór uczestniczył w rozmaitych konkursach i przeglądach,
a były to m.in.:
 Wojewódzki Przegląd Chórów Szkolnych w 1976r., zdobywając Wyróżnienie
a w 1977r. – IV miejsce,
 Festiwal Kulturalny Szkół – zdobywając w 1979r. Wyróżnienie,
 Wojewódzki Przegląd Zespołów Chóralnych w 1979r. zdobywając Wyróżnienie,
 Wojewódzki Przegląd Chórów Szkolnych „Przemyśl 83” – zajęcie II miejsca,
 Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych A´Cappella – eliminacje wojewódzkie,
zajęcie III miejsca w 1984r.
 Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół w 1985r. – Wyróżnienie,
 Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej – Kraków 1985r. – zdobycie brązowego medalu,
 Konkurs Chórów Szkolnych A´Cappella Województwa Przemyskiego w 1985 r.
– I miejsce,
 Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych A´Cappella – eliminacje wojewódzkie
– w1986 r. zajęcie I miejsca,
 Konfrontacje Chórów Dziecięcych A´Cappella o „Puchar Tatr”- Zakopane 1987
i 1988r.,
 Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych A´Cappella – eliminacje wojewódzkie,
w latach 1988, 1990, 1991, 1996 – zajęcie I miejsca, a w 1998r. – zajęcie II miejsca,
 Udział w „Koncercie Wielkanocnym” w Przemyślu w 2004 r.
Nie sposób wymienić całego dorobku chóru, wszystkich konkursów i przeglądów, w których
uczestniczyli. Świadczą o tym liczne puchary, medale i dyplomy zgromadzone w szkole.
W latach 2007 -2011 szkolny chór „Pelicano” uczestniczył również w przeglądzie
Chórów Szkolnych w ramach Programu „Śpiewająca Polska”, zdobywając w 2008 r.
–„Srebrne Pasmo” i „Brązowe Pasmo”, w 2009 i 2010r. –„Złote Pasmo”, w 2011r. – „Srebrne
Pasmo”. Dzięki zaangażowaniu Dyrygentki, chór istnieje po dzień dzisiejszy uświetniając
swoim śpiewem uroczystości szkolne czy gminne.
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Źródło:
Kronika Chóru „Pelicano” przy Szkole Podstawowej w Babicach
http://www.spbabice.edu.pl/
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CHÓR PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KRZYWCZY
opracowała:
Aleksandra Śliwiak

„Chór nasz szkolny zapodaje
Melodia sama do ucha wpada.
A na twarz słuchacza uśmiech szybko wpływa.
Ustawiamy się w rządeczku i śpiewamy wesolutko,
Bo my wszyscy w genach to mamy
Wiec razem śpiewamy.
Muzyka to radość,
Muzyka to życie.
Z nią nam czas lepiej płynie
Nasz kochany Pan dyrygent
Dyryguje nam do melodii.
Każdy z nami tutaj śpiewa
Bo muzyka to radość,
bo muzyka to życie”.

Chór szkolny w Krzywczy został utworzony w Szkole Podstawowej im. 11.
Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy w 2016 r. Na jego czele stoi nauczyciel muzyki,
Piotr Szelążek, który swoim talentem i charyzmą inspiruje młodych uczniów i zachęca do
prezentowania swoich umiejętności wokalnych. Do chóru przynależy młodzież od klasy piątej
wzwyż, swoimi występami uświetnia on wiele szkolnych uroczystości, takich jak: święta
patriotyczne, rocznice, apele, czy odbywające się corocznie koncerty kolęd i pastorałek.
Wszystkie dotychczasowe preformacje chóru okazywały się ogromnym sukcesem, ciesząc
się bardzo przychylną opinią słuchaczy. Jednak niektóre z nich znacznie bardziej zapadły
17

w pamięć lokalnej społeczności. Do takich występów należy Wieczornica, która miała
miejsce w kościele parafialnym w Krzywczy. Gościnnie wraz z młodzieżą wystąpił wówczas
aktor Jerzy Łazewski. Oprócz tradycyjnych pieśni patriotycznych można było usłyszeć też
wspaniałe recytacje poezji. Przygotowując się do tego szczególnego wydarzenia, chór odbył
specjalne warsztaty, o których miłe wspomnienia wciąż zachowały się wśród uczestników.
Swoimi wspaniałymi głosami młodzież dzieliła się również z mieszkańcami Domu
Pogodnej Starości im. Alberta w Dynowie, który odwiedziła kilkakrotnie, jak i z wójtem
gminy Krzywcza – Wacławem Pawłowskim. Chór wziął udział również w Koncercie
Finałowym IV Młodzieżowej Wiosny Chóralnej.

Źródło:
http://krzywcza.edu.pl/
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BABICACH
opracowała:
Ilona Minorowicz

"Kołem gospodyń w Babicach, rządzą piękne panie
Dla których cała gmina ma duże uznanie
Potrafią pysznie piec i gotować
I wszędzie się angażować
Na dożynki wieniec uplotły
Głosy zdobywały, aż do Rzymu pojechały
Wiele prac wykonują
I się wszędzie swoim umiejętnościami popisują
Na folkową nutę też się przygotowały
Dużo napiekły i wszystkich częstowały
Piękne stroje miały
i najpiękniej z wszystkich pań wyglądały
I tak się panie z koła gospodyń w Babicach
prezentowały."

Rok założenia KGW w Babicach: 1959 r.
Koło Gospodyń Wiejskich w Babicach funkcjonuje od wielu lat, w tym roku mija 61 lat od
założenia koła. Panie z KGW zajmują się wieloma rzeczami, m.in. robią wieniec dożynkowy,
który potem wręczają wybranemu gospodarzowi swojej wsi, zawsze mają ze sobą swoje
rękodzieła na wystawie, które robią razem podczas spotkań i przygotowują tradycyjne dania,
różne wypieki i inne na coroczne dożynki gminne. Na corocznych dożynkach Panie z KGW
reprezentują swoją miejscowość. Niektóre z gospodyń należą także do chóru Gloria pani
Alicji Król. Panie zajmują się też wypożyczaniem naczyń. Prowadzą swoją kronikę o Kole.
Zdarza się też że odwiedzają szkoły i opowiadają uczniom o kole. KGW udziela się także co
roku na Folkowej Nucie która organizowana jest już od ponad dwudziestu lat. Na Folkową
Nutę Panie z KGW przygotowują różne przysmaki regionalne. Dzięki swojej pracy którą
19

wkładają w koło osiągnęły dużo, wygrywały konkursy na najpiękniejsze wieńce dożynkowe.
Razem zebrały wiele dyplomów i podziękowań za to, co robią i jak się udzielają. Niegdyś
istniał też zespół „Babiczanki”, do którego należały ówczesne członkinie KGW. Jednym
z największych osiągnięć KGW w Babicach było wygranie ogólnopolskiego konkursu na
Najwspanialszy Wieniec Dożynkowy pn." Zbierzcie kłosy na wieniec!". 9 listopada 2015
roku do Babic zagościła redakcja ogólnopolskiego kwartalnika MojeKGW celem wręczenia
Kołu Gospodyń Wiejskich z Babic Złotej Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na
Najwspanialszy Wieniec Dożynkowy. Złotą nagrodą była wycieczka do Rzymu z wizytą na
grobie Papieża św. Jana Pawła II w Watykanie dla 5 osób z koła. Jak okazuje się nasz wieniec
wygrał w gronie 500 innych wieńców z całej Polski.
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Źródło:
Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Babicach
www.krzywcza.pl
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BACHOWIE
opracowała:
Wiktoria Maliczowska

„To tradycja od wielu lat,
że nasze bachowskie baby idą w świat.
KGW bachowskie wszech się rozwija
i czas nam umila.
Swe wypieki doskonalą.
Och, a jakie ciasta pyszne mają!
Zapamiętać też trzeba, że pomocą darzą,
nie samymi pysznościami ugościć nas raczą.
Życzliwą dłoń zawsze wyciągają
i w kłopotach ludziom pomagają.
Na dożynkach wspomagają,
piękne wieńce zaplatają.
Po prostu wielkie serca mają”.

Na imię mam Wiktoria Maliczowska, jestem uczennicą klasy 6 szkoły podstawowej
w Bachowie. Biorę udział w projekcie Wirtualna podroż po podmiotach ekonomii społecznej
w gminie Krzywcza. Z dużym zainteresowaniem poznaję obyczaje i tradycje mojej
miejscowości. Biorąc udział w tym projekcie spotkałam się z wieloma osobami by zasięgnąć
informacji na temat powstania Koła Gospodyń w Bachowie.
Pierwsza osobą, którą chcę przedstawić jest moja babcia Teresa Pawłowska. Opowiadała
mi jak działało kiedyś KGW, pomimo tego, że nie miało takich możliwości w integrowaniu
się z innymi kołami, działały w swojej miejscowości.
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Spotykały się w domach, organizowały wspólne wicie wieńca na dożynki. Moja babcia
zajmowała się wypożyczaniem naczyń, które znajdowały się u niej w domu, były to naczynia
zakupione dla wioski i można było je wypożyczyć na wesele, ponieważ kiedyś wesela
robiono w domach. Organizowały spotkania i wymieniały się przepisami kulinarnymi.
Kolejnymi osobami, z którymi rozmawiałam to pani Bronisława Bielak i Wanda
Pawłowska, one również należą do KGW w Bachowie od 2004 roku. Działające w naszej
wiosce biorą udział w integracji z innymi kołami i organizują spotkania, zabawy sylwestrowe
i mikołajki dla dzieci.
Panie z KGW wiją wieniec dożynkowy, wspólnie przygotowują stragan z rękodziełem
i jedzeniem tradycyjnym dla naszej miejscowości podczas festynów w naszej gminie i poza
gminą. Do niedawna brały udział w organizowaniu Zielonych Wakacji, które odbywały się
w naszej świetlicy. W mojej miejscowości oprócz KGW jest jeszcze OSP.
Moja babcia była przewodniczącą KGW. Wcześniej była pani Balbina Pękalska. Pani
Balbina była gospodynią weselną, piekła i gotowała na weselach, zajmowała się też
wypożyczaniem naczyń wiejskich na wesela, które tez były u niej w domu, prowadziła kursy
gotowania i pieczenia ciast u siebie w domu. Kobiety i młode dziewczyny uczęszczały na te
spotkania. Potem moja babcia przyjęła naczynia i obowiązki przewodniczącej.
Obecny skład KGW Bachów
Przewodnicząca: M. Gołębiowska
Skarbnik: B. Bielak
Sekretarz: W. Pawłowska
Członkowie:
K. Pękalska
W. Zięba
H. Staszkiewicz
D. Lewandowska
A. Sapa
A. Pawłowska
S. Zdybel
Podsumowując mój wywiad zauważyłam, że nasze babcie, mamy, ciocie chętnie biorą
udział w życiu naszej małej społeczności.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KRZYWCZY
opracowała:
Aleksandra Śliwiak

„Nasze Panie gospodynie
od nich zawsze uśmiech płynie.
Tyle tu pyszności, piękny zapach się unosi.
Każdy tu zebrany ma dylemat
co jako pierwsze sobie schrupie.
Nasze Panie przy tym wszystkim
cale serce swe wkładają
A nam wszystkim od razu humor poprawiają.
Atmosfera zawsze jest rodzinna,
czuć ją już na kilometr.
Na folkowej nucie zawsze są obecne
i oczywiście uśmiechnięte.
Ubrane w piękne kolorowe stroje
i czerwone korale niczym róże”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywczy zostało założone w 2007 roku przez ówczesną
Panią sołtys - Janinę Wolańską.
Całe Koło liczy 33 członków. Jak to w każdej organizacji nasze krzywieckie koło ma
swoich przedstawicieli; przewodniczącego- Pani Maria Brzozowska, zastępca- Pani Józefa
Hałuszko, skarbnik - Pani Anna Mierzwa. Panie przygotowywały przeróżne potrawy które
potem prezentowały. Z pozyskanych pieniędzy Panie zakupiły kuchenkę gazową oraz
naczynia potrzebne im do pracy. Panie gospodynie można spotkać na przeróżnych festynach
których są organizatorkami wraz z paniami należącymi do pobliskich kół m.in.: folkowa
nuta, dzień dziecka, dzień seniora.
Na takie festyny przychodzi zawsze mnóstwo osób i kosztują przyszykowane przez
Panie potrawy oraz oglądają różne występy w tym Pań gospodyń. Panie nigdy nie zapominają
o młodszych i organizują przeróżne konkursy i zabawy.
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Panie plotły też wieńce dożynkowe które później były oceniane przez jury. Panie były
Przeworsku na obchodach 150-lecia istnienia kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.
Uczestniczyły również w kulinarnym konkursie pn. „ Nasze kulinarne dziedzictwo-potrawy
regionu Przemyskiego 2017” gdzie zajęły czołowe miejsce i otrzymały nagrodę pieniężną.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RECZPOLU
opracował:
Patryk Dragon

„Koło Gospodyń Wiejskich w Reczpolu kiedyś prężnie działało,
Lecz później na chwilkę się posypało.
Przed kilku laty moja Babcia Hela tam należała,
I w kilku powiatach Reczpol reprezentowała,
Wraz z innymi paniami co gotować lubiły,
I chętnie swoimi smakołykami wszystkich częstowały.
Gdy jeździły tak wszędzie, mnóstwo nagród zwoziły,
Bo ich smakołyki wszystkim "podchodziły".
Dziś znów nasze panie to Koło rozkręcają
I na nowo wszystko zaczynają.
Wierzę że będą Reczpol reprezentować dumnie,
Ja z Babcią kibicuje im ogromnie!
Niech dzięki Nim ożyje Reczpol cały,
A ich wypieki najlepsze w Polsce się okazały”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Reczpolu zostało założone przez nauczycielkę
miejscowej szkoły podstawowej Wilhelminę Skubisz w 1960r lub 1962r i liczyło ok. 30 pań.
Kolejną przewodniczącą została nią p. Janina Kuras. KGW brało udział w Festynach
1-majowych, przedstawieniach, naczynia należące do KGW przechowywane były w domu
przewodniczącej i wypożyczane głównie na wesela.
Od 1998 r. od zapoczątkowania Folkowej Nuty KGW angażowało się co roku w tą
imprezę przygotowując swojskie jadło, stoisko z rękodziełem oraz biorąc udział
w konkursach. Również podczas konkursu pisanek, który odbywa się co roku na Reczpolu, od
1998 panie przygotowywały stół wielkanocny, a dla zaproszonych gości poczęstunek
w postaci żurku wielkanocnego i ciast wielkanocnych. Taka forma imprezy była do roku
2010 .

W 2001 roku przewodniczącą została p. Helena Wojtowicz, później p. Bogusława
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Bajda, panie organizowały rożne imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Kobiet, Dzień
Chłopaka, Choinka dla dzieci oraz przygotowywały poczęstunki dla pielgrzymów. Reczpol
zaszczycił swoją obecnością Minister Obrony Narodowej pan Janusz Onyszkiewicz,
w Świetlicy w Reczpolu odbyła sie uroczysta kolacja przygotowana przez KGW. Również
w Świetlicy odbyło sie 20-lecie absolwentów Szkoły Podstawowej, na której byli m.in.
Andrzej Szopa oraz Szczepan Barszczowski . KGW również przygotowało pyszny obiad
wraz z muzyką. W Świetlicy w Reczpolu odbywały się ,różne kursy m.in. "Kierownik małej
gastronomii" , " Kurs komputerowy " oraz "Podnoszenie kwalifikacji w zakresie
agroturystyki". W Marcu 2003 r. moja babcia z dziadkiem zdobyli dyplom jako Najlepsza
Para Taneczna na festynie w Przemyślu . 26 maja 2003 r. w Dynowie na festynie "Europa to
My "KGW zdobyło nagrody za potrawy kuchni regionalnej oraz zdobyło nagrody
w konkursie " Nasze Kulinarne Rękodzieło". W 2003 r. również panie zdobyły dużo nagród
w kategorii " Nasze Kulinarne Dziedzictwo". 24 sierpnia 2003 r. w Babicach na "Kiermaszu
Twórczości Ludowej " KGW otrzymało kilka nagród .
W 2004 r. nową przewodniczącą została wybrana p. Grażyna Mikita. Organizowane
były spotkania Koła raz w miesiącu i miały składki, za które kupiły część nowych naczyń.
Panie organizowały zabawy składkowe, sylwestra i dochód przeznaczały na uzupełnianie
wyposażenia kuchennego. Oprócz tego członkinie KGW brały udział w różnych szkoleniach
kulinarnych, konkursach czy wyjazdach i spotkaniach z innymi Kołami Wiejskimi. Wiły
również wieńce na dożynki. W 2005 r. w Rzeszowie KGW zdobyły dużo nagród za potrawy
takie jak "pierogi z bobu", " Jaś z suszkami owocowymi", "ser żółty", "powidło śliwkowe"
i wiele więcej. Z paniami jeździła pani Zuzanna Goleniowska Lach, która organizowała
różne kursy w Reczpolu.
Od 2008 r. Kołem Gospodyń kieruje p. Maria Iwasieczko. Panie organizują co roku
zabawę sylwestrową, na dożynki wiją wieniec. W 2011 r. przygotowują poczęstunek podczas
dożynek powiatowych organizowanych na Reczpolu. W 2010 r. odbyła się wymiana kulinarna
z paniami z KGW z gminy Zborov na Słowacji – spotkanie zorganizowane w świetlicy
wiejskiej na Reczpolu. W 2011 r. KGW Reczpol wzięło udział w Dniach Dubiecka zajmując
II miejsce.
Od 2015 r. KGW prowadzi p. Maria Pawłowska. W 2016 r. wieniec z Reczpola był
reprezentantem Gminy Krzywcza na dożynkach powiatowych w Birczy. Wicie wieńców
dożynkowych, przygotowywanie stoiska z rękodziełem i swojskim jadłem podczas Folkowej
Nuty .
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W RUSZELCZYCACH
opracowała:
Julia Kopko
„KGW pięknie pracuje
I swoją wioskę zawsze godnie reprezentuje.
Panie wyśmienite ciasta serwują
I pyszne gołąbki gotują.
Na stolach dożynkowych
Zawsze rękodzieła prezentują”.

Dzień dobry. Nazywam się Julia Kopko. Jestem uczestniczką projektu „Wirtualna
podróż do podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”. Swoją pracę oparłam na
informacjach dotyczących działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszelczycach.
Zacznę od wyjaśnienia słowa, co to jest Koło gospodyń wiejskich?
Otóż jest to „dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno- zawodowa organizacja
kobieca działająca głównie na terenach wiejskich”.
Na terenie naszej gminy prawie w każdej miejscowości funkcjonuje

KGW. Jedne

działają bardziej prężnie, inne trochę mniej ale wszystkie panie zrzeszone w nich starają się
działać zawsze na korzyść mieszkańców. Ich praca to praca społeczna, nieodpłatna, dlatego
należy się im za to szacunek.
Swoje umiejętności, zwłaszcza kulinarne czy rękodzielnicze, najczęściej przejmują od
swoich mam, teściowych, babć i przekazują następnym pokoleniom. W ten sposób
kultywowana jest u nas tradycja np. wyplatania wieńców dożynkowych. Najpierw robiły je
nasze babcie, a później mamy. Kiedyś my przejmiemy po nich te umiejętności. Wszystkie te
rzeczy przez lata wykonywały także panie z KGW w Ruszelczycach. Mimo, iż obecnie
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trochę mniej o nich słychać to z opowieści ustnych dowiedziałam się, że w ubiegłych latach
działały bardzo prężnie organizując rozmaite spotkania, zabawy integracyjne dla
mieszkańców. Bardzo często spotykały się na warsztatach rękodzielniczych czy pracach
związanych z przygotowaniem wieńca dożynkowego. Niejednokrotnie pomagały podczas
zajęć dla dzieci, które były organizowane w wakacje i ferie, piekąc przepyszne słodkości dla
uczestników. Brały również udział w różnych konkursach kulinarnych. Jak każde z kół na
terenie naszej gminy, tak również KGW w Ruszelczycach w poprzednich latach można było
zaobserwować min. podczas festynu czy dożynek, gdzie w pięknych strojach reprezentowały
swoją wioskę. Na swoich stoiskach zawsze miały mnóstwo pyszności (ciast, potraw, soków),
jak również rozmaite własnoręcznie stworzone wyroby rękodzielnicze.
Z uzyskanych informacji wynika że Przewodniczącą KGW niegdyś była Pani G. Kot.
Później tę rolę przejęła Pani B. Banaś a obecnie rolę przewodniczącej pełni Pani D. Kurasz.
Większość kobiet zrzeszonych w KGW niegdyś należała również do grupy śpiewaczej
„Wiktorianki”, których inicjatorką w 2000r. były Pani Alicja Król i Genowefa Kot. W skład
zespołu wchodziły: Bożena Banaś, Ewa Sroka, Anna Klimko, Małgorzata Banaś, Małgorzata
Kurasz, Jolanta Zawada, Wiktoria Zawada, Dawid Kot, Katarzyna Ochyra, Konrad Zawada,
Sylwia Kurasz, Izabela Kurasz, Ewelina Linda, Kamil Sroka.
Zespół swoim śpiewem uświetniał rozmaite uroczystości gminne, w tym festyny, dożynki
czy akademie okolicznościowe. Występował również dla zaprzyjaźnionej gminy w Zborovie
na Słowacji oraz podczas „Przemyskich Dni Trzeźwości”. Dziś już zespół niestety nie
istnieje, ale wspomnienia zostały.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SKOPOWIE
opracowała:
Julia Martyn
„KGW Skopów
K -kobietki w Skopowie to zgrana ekipa,
G – grupowo pracują,
W – wieńce dożynkowe budują,
S – smakowicie też gotują.
K- koleżanki do pracy społecznej angażują,
O – o swych Panów też dbają,
P- pyszne smakołyki im podpychają!
Ó- ówcześnie o wizerunek swej wsi też troszczyć się
trzeba,
W – wiejskie zadbane ogródki to dla nich pasja i
potrzeba!”

Koło Gospodyń Wiejskich w Skopowie istniało już wiele lat temu. Z opowiadań mojej
Mamy i Cioci wiem, że w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych XX wieku
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Skopowie była moja Prababcia – Stefania
Zbiegień. W tamtych latach w ramach działalności KGW prowadziła ona w domu sprzedaż
piskląt dla miejscowych rolników, uczestniczyła w różnych szkoleniach dla gospodyń, a także
wówczas panie z KGW organizowały dla mieszkańców, w tym przede wszystkim dla
młodzieży zabawy taneczne, z których dochód przeznaczany był na działalność KGW.
Później przez wiele lat działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Skopowie nieco ucichła.
Część kobiet zmarła, a inne nie chciały już zajmować się z różnych przyczyn taką
działalnością.
W 2004 roku działalność KGW w Skopowie została reaktywowana. Pomysł pobudzenia do
ponownej działalności KGW na terenie Gminy Krzywcza narodził się wspólnie dzięki
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działaniom Gminnego Centrum Kultury w Babicach, którego kierownikiem była wówczas
Agata Wiśniowska ze Skopowa oraz p. Zuzanny Goleniowskiej – Lach – pracownicy Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pochodzącej ze Skopowa.
1 lutego 2004 roku oficjalnie reaktywowano działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Skopowie. Na zebraniu było obecnych 30 mieszkanek wsi: Radymska Maria, Potoczna
Halina, Beer Maria, Leśniak Krystyna, Bugiel Halina, Bugiel Halina (dwie panie tak samo
nazywające się), Kruszyńska Danuta, Kołodziej Emilia, Niekowal Barbara, Kurasz Iwona,
Leśniak Alicja, Hadam Jolanta, Wolarz Bernadeta, Mezgier Józefa, Bugiel Alicja, Urban
Teresa, Bednarz Krystyna, Maślak Małgorzata, Broda Bogumiła, Sikorska Bronisława,
Aftanas Teresa, Lach Halina, Sęk Grażyna, Wilczek Małgorzata, Król Jagoda, Lach Barbara,
Dudycz Zofia, Leśniak Anna (Krystyna), Marko Maria i Lach Urszula.
Zarząd KGW Skopów wygląda następująco:
Radymska Maria – przewodnicząca
Mezgier Józefa – zastępca przewodniczącej
Wolarz Bernadeta – sekretarz,
Bugiel Alicja – skarbnik.
W skład Komisji rewizyjnej weszły panie: Urban Teresa, Broda Bogumiła, Niekowal
Barbara.
Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej działalności panie z KGW Skopów we współpracy
z Urzędem Gminy Krzywcza i Gminnym Centrum Kultury w Krzywczy z siedzibą
w Babicach zorganizowały 27 stycznia 2004 r. Dzień Seniora dla mieszkańców Skopowa.
Były występy, tańce i wspólna biesiada.
W styczniu 2004 r. panie ze Skopowa: Minorowicz Irena, Wolarz Bernadeta, Hadam
Jolanta, Radymska Maria, Wolarz Monika, Wiśniowska Agata zasiliły także szeregi zespołu
ludowego Babiczanki, który w późniejszym czasie zamienił się w chór Gloria.
9 lutego 2004 r. 5 pań z KGW Skopów rozpoczęło kurs kwalifikacyjny z zakresu
prowadzenia punktów gastronomicznych, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu
ARiMR w Warszawie przez Publiczną Szkołę Podstawową w Babicach.
W lutym 2004 r. kilka pań z KGW Skopów uczestniczyło też w kursie obsługi komputera
i w szkoleniu w zakresie przystosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do
integracji z Unią Europejską zrealizowanych dzięki dofinansowaniu ARiMR w Warszawie
przez Publiczną Szkołę Podstawową w Babicach.

40

7 marca 2004 r. zorganizowano w Świetlicy Wiejskiej w Skopowie Dzień Kobiet,
a delegacja z KGW Skopów uczestniczyła także 8 marca w Gminnym Dniu Kobiet
w Babicach.
Panie z KGW w tamtym czasie zajmowały się sprzedażą nasion warzyw i kwiatów
sprowadzanych z Holandii, sprzedażą kurcząt. Do swojej dyspozycji KGW Skopów 13 maja
2004 roku otrzymało w formie wynajmu pomieszczenia w budynku byłej szkoły.
6 czerwca 2004 zorganizowano we współpracy z lokalnymi instytucjami festyn ludowy w
Skopowie.
W 2004 r. KGW Skopów uczestniczyło w licznych wydarzeniach kulturalnych: w Dniach
Pogórza Dynowskiego (11.07.2004), w XVI Spotkaniu Rodzin Muzykujących „Folkowa
Nuta” (08.082004), Dożynkach Gminnych (29.08.2004), w Biesiadzie nad Wyczawą
w Wiązownicy koło Jarosławia (03.10.2004), w Międzynarodowym spotkaniu dziennikarzy
„Las Medialny” w Łomnej (16.10.2004).
Panie z KGW w Skopowie zorganizowały wiele zabaw andrzejkowych, sylwestrowych,
Dnie Seniora, a nawet zabawy choinkowe dla dzieci.
Na przestrzeni kolejnych lat zorganizowano wiele interesujących wydarzeń, takich jak
chociażby pielgrzymki autokarowe do Przemyśla, spotkania z uczniami z okolicznych szkół.
Panie angażowały się w organizację pielgrzymki pieszej – Różańcowej Drogi Zdrowia
– z Babic do Skopowa w 2005 roku i kilkakrotnie gościły mieszkańców zaprzyjaźnionej z
Gminą Krzywcza Gminy Zborov ze Słowacji.
Na przestrzeni lat wiele osób zrezygnowało z działalności społecznej w KGW. Została
jednak grupka Pań, które nadal uczestniczą w życiu swojej wsi. Rokrocznie przygotowują
wieńce dożynkowe, stoiska z jadłem i rękodziełem na festyny, czy też angażują się
w działalność Chóru Gloria z Babic.
KGW Skopów ma na wyposażeniu zastawę stołową, która jest bardzo przydatna przy
organizacji różnych wydarzeń kulturalno – społecznych.
W 2017 roku panie Bernadeta Wolarz i Maria Radymska uczestniczyły w konkursie
„Przemyskie smaki”, który został zorganizowany przez Powiat Przemyski w dubieckim
Zamku. Reprezentantki Skopowa zdobyły tam II nagrodę za chleb żytni z watry ze
skwarkami.
KGW Skopów ma też swoją kronikę, która jest prowadzona od 2004 roku przez p. Marię
Radymską.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŚREDNIEJ
opracowała:
Maja Wojdyło

„Średnia to mała wieś,
ale Koło Gospodyń tutaj też jest.
Te wspaniałe Panie
w piękne stroje ubrane,
na dożynkach przez wszystkich podziwiane.
Upieką pyszne ciasta,
kawą także poczęstują,
Bo te nasze kobietki, uwierzcie, nigdy nie próżnują
I naszą miejscowość godnie reprezentują”.

Nazywam się Maja Wojdyło , jestem uczennicą 4 klasy Szkoły Podstawowej w Krzywczy.
Uczestniczę w projekcie ph. „ Wirtualna podróż do podmiotów ekonomii społecznej
w Gminie Krzywcza”. Przedstawiam poniżej informacje jakie zdobyłam o podmiotach
działających w mojej miejscowości Średnia.
KGW w Średniej zostało założone 16.04.2015 r.Wcześniej nie istniało.
Podczas pierwszego zebrania ,w którym uczestniczyło 18 kobiet, wybrano członków zarządu.
- Przewodniczącą została -Pani Zuzanna Kwaśna,
-Zastępcą przewodniczącej -Pani Krystyna Kroczek,
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-Sekretarzem- Pani Anna Draganik,
-Skarbnikiem -Pani Lidia Sitnik.
Panie od razu ustaliły, że ich spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca. KGW w Średniej aktywie zaczęło uczestniczyć w różnych spotkaniach
i uroczystościach.
W dniu 14.05.2015 r.członkinie KGW Pani Zuzanna Kwaśna i Pani Elżbieta Wojdyło
wzięły udział w warsztatach dekoracyjnych wykonywanych z owoców i warzyw czyli
carvingu. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Babicach, a zajęcia
prowadziła Pani Elżbieta Dykas.
31.05.2015 r. Panie z KGW wraz z członkami Rady Parafialnej zorganizowały spotkanie,
którego celem było omówienie przygotowań do uroczystości z okazji 20-lecia poświęcenia
kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Średniej. W spotkaniu uczestniczył również
proboszcz parafii Krzywcza ks. Janusz Wilusz.
W dniu odpustu panie z KGW przygotowały obiad. Na tą uroczystość zostali zaproszeni
min: księża, wieloletni były proboszcz parafii Krzywcza ks. Stanisław Sroka, wójt Gminy
Krzywczy -Pan Wacław Pawłowski, przedstawiciele Rady Parafialnej, sołtys wsi -Pani
Elżbieta Sitnik oraz mieszkańcy.
Nasze KGW w Średniej również uczestniczy aktywnie w corocznych Dożynkach
Gminnych Powiatowych i Archidiecezji Przemyskiej.
W dniu 23.08.2015 r. oraz 14.08.2016 r. odbyły się Gminne Dożynki w Babicach
połączone z tradycyjną „Folkową Nutą”, która od lat pielęgnuje rodzinną tradycję regionalną
związaną z muzyką ludową, ale i również występy dzieci ,młodzieży i dorosłych. KGW
miało okazję zaprezentować rękodzieła mieszkańców naszej miejscowości, panie zachęcały
do degustacji przygotowanych pysznych potraw ,a przede wszystkim w pięknych strojach
zaprezentowały nasz wieniec dożynkowy.
W dniu 30.08.2015 r. członkinie KGW uczestniczyły w Dożynkach Archidiecezji
Przemyskiej w Krościenku Wyżne prezentując nasz piękny wieniec dożynkowy. Za udział
otrzymały dyplom i upominek.
Natomiast 20.08.2017 r. Gminne Dożynki odbyły się w miejscowości Krzywcza .
Wieniec wykonany i zaprezentowany przez KGW w Średniej został przekazany Pani Beacie
Chrobak.
Wójt Gminy Krzywcza-Pan Wacław Pawłowski wraz z KGW ze Średniej uczestniczyli
również w powiatowych Dożynkach w Medyce. Nasze Panie w pięknych strojach galowych
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wraz z wieńcem dołączyły do uroczystości reprezentując godnie Gminę Krzywcza.
Podczas Gminnych Dożynek w Reczpolu, które odbyły się 24.08.2018 r. wieniec
dożynkowy przygotowały panie z KGW, a podtrzymując tradycję

prezentowały go

dziewczyny ze Średniej .
Natomiast podczas Gminnych Dożynek w Skopowie 25.08.2019 r. wieniec wykonały
i prezentowały członkinie KGW.
W dniu 10.12.2015 r. KGW ze Średniej wzięło udział w Wielkim Jubileuszu z okazji 150
lat KGW w Polsce. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.
Przyjechało wielu zaproszonych gości ,oraz zespoły ludowe ,które umilały swoimi występami
czas uczestnikom. Na

zakończenie tego spotkania każdy mógł degustować potrawy

regionalne.
KGW ze Średniej wzięło udział w konkursie pn „nasze kulinarne dziedzictwo-potrawy
regionu przemyskiego2017” organizowanym przez Starostę Przemyskiego. Nasze Panie
zajęły I miejsce w kategorii „desery i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe)”,oraz
otrzymały bon w wysokości 1000 zł.
KGW wraz z pomocą dzieci odmalowały zniszczone figury , które znajdują się w szopce
bożonarodzeniowej, w kościele w Średniej. Pomogły również w kościele w przygotowaniu tej
szopki do Świąt Bożego Narodzenia.
W dniu 15.01.2015 r. KGW zorganizowało spotkanie opłatkowe w Świetlicy Wiejskiej
w Średniej, gdzie można było degustować tradycyjne potrawy wigilijne i śpiewać wspólnie
kolędy. Na spotkaniu obecni byli min: Wójt Gminy Krzywcza - Pan Wacław Pawłowski wraz
z małżonką, ks. proboszcz Janusz Wilusz, zaproszeni goście ,oraz mieszkańcy wsi. Pojawił się
również niespodziewanie Święty Mikołaj, który wręczył każdemu podarunki.
Nasze panie biorą również udział w

konkursie na najładniejszą pisankę wykonaną

metodą tradycyjną, batikową, palmę wielkanocną , oraz babkę lub mazurka. Wydarzenie to
odbywa się tradycyjnie co roku w Szkole Podstawowej w Reczpolu podczas Sejmiku
Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych.
KGW uczestniczyło również w Gminnym Dniu Kobiet, które odbyło się w Świetlicy
Wiejskiej w Babicach. Nasze Panie wraz z innymi kobietami z całej gminy spędziły wspólnie
mile czas.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W WOLI KRZYWIECKIEJ
opracowała:
Maja Wojdyło

„Koło Gospodyń w Woli Krzywieckiej
pochwalić się może nie jednym wypiekiem,
gdy podczas dożynek swoje potrawy przynoszą,
to zapachy wszędzie się roznoszą.!
Nie zapominają nigdy
o pięknym miesiącu maju,
gromadzą się przy kapliczce
I pieśni do Matki Bożej śpiewają,
Bo o tej tradycji nigdy nie zapominają”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Krzywieckiej powstało w latach 70-tych.
Założycielką była Pani Janina Korytko. W późniejszych latach 80-tych inicjatywę przejęła
Pani Stanisława Rogosz, a po kilku latach Pani Maria Wanat, która reprezentuje wieś do
chwili obecnej.

KGW z chęcią pomaga pracownikowi Świetlicy Wiejskiej w Woli

Krzywieckiej w organizowaniu zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji. Panie przygotowują
posiłki i napoje oraz organizują różne zabawy i konkursy. Obecnie do stowarzyszenia należy
około 10 kobiet. KGW w Woli Krzywieckiej skupia się na corocznym wiciu wieńca
dożynkowego. Członkinie swój wieniec prezentują

na

Dożynkach Gminnych jak

i Powiatowych. Panie również prezentują stoisko z rękodziełem i pysznymi regionalnymi
potrawami, godnie reprezentując przy tym swoją miejscowość. Biorą także aktywnie udział
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w corocznej gminnej imprezie

pn. ”Folkowa Nuta” KGW organizuje również zabawy

okolicznościowe tj. „Dzień Seniora,” „ Andrzejki”, „Zapusty”, „Sylwester”, „Opłatek”, itp.
Panie biorą udział

w różnych spotkaniach związanych z KGW. W okresie wiosennym

porządkują miejsca kultu religijnego i przygotowują kapliczki do corocznej mszy
gromadzkiej w intencji o urodzaje. W maju KGW w Woli Krzywieckiej gromadzą się przy
kapliczce śpiewając Litanię Loretańską i pieśni Maryjne.

Źródło:
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www.krzywcza.pl
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABICACH
opracowała:
Aneta Dec

„Babice to wieś malownicza
Działa w niej prężnie Straż Ochotnicza
Nasi strażacy to dziewczyny i chłopacy
W dzień czy w nocy gotowi do każdej pracy
Swoje życie ryzykują
Na nasz szacunek zasługują
Ludzi i dobytek z pożaru ratują
Zagrożonych z powodzi ewakuują
Nie straszne im drogowe wypadki
Wichury i inne losowe przypadki
Babiccy strażacy różne imprezy zabezpieczają
I przy Bożym Grobie straż trzymają
Z każdym żywiołem sobie poradzą
Bo cechuje ich męstwo i odwaga”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach powstała w 1889 roku.
Pierwszym prezesem był Sylwester Początek, komendantem Antoni Pinda. Ochotnicza
straż pożarna głównie zajmuje się gaszeniem pożarów, pomaganiem w wypadkach
drogowych oraz powodziach.
17 kwietnia 1886 rok – to data pożaru kościoła w Babicach, która też jest nieoficjalnym
początkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
Pierwsza pisemna wzmianka o OSP powstała w 1911 roku.
Święto św. Floriana jest świętem strażackim.
W latach 90-tych zbierano na wykonanie sztandaru i ostatecznie został on nadany 17
kwietnia 1996 roku. Od tego czasu sztandar bierze udział w wielu rozmaitych uroczystościach
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religijnych jak i zarówno państwowych.
Straż pożarna w okresie wielkanocnym trzyma wartę nad Bożym Grobem.
Ochotnicza Straż Pożarna ochoczo włączyła się w wykonanie Krzyża Papieskiego
w Babicach.
Jednym z większych sukcesów jest włączenie jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego w roku 2004.
Pierwsza remiza strażacka powstała w okresie międzywojennym ale została ona zburzona
w latach 90-tych.
Aktualnie straż liczy około 40 strażaków ochotników. Na wyposażeniu są 3 wozy
strażackie.
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Źródło:
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach
https://www.facebook.com/OSP-Babice-2178882982381508/
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BACHOWIE
opracowała:
Wiktoria Maliczowska
„998 to nasz super numer, każdy ten numer zna, a
jak nie to spore kłopoty ma.
Nasi bohaterzy z Bachowa z pomocą zawsze przybędą,
nie ważne czy dniem czy późną nocą będą.
To bohaterzy z Bachowa na sto dwa,
pomogą raz, a nawet dwa.
Zawód strażaka jest wspaniały
i chroni nas przed wszystkimi trudnościami.
Ogień ugasi, dom odbuduje,
OSP wszystkich uratuje.
A w czas powodzi, też uchronić nas raczą,
z wszystkich kłopotów wyciągnąć potrafią.
Bierz głowę za pas, jeśli kłopot masz.
Nie ma się czego bać, tylko telefon do ręki brać,
w razie kłopotów 998 u boku”.

Nazywam się Wiktoria Maliczowska, jestem uczennicą 6 klasy szkoły podstawowej
w Bachowie. Biorę udział w projekcie Wirtualna podróż po podmiotach ekonomii społecznej
w gminie Krzywcza. Biorąc udział w tym projekcie spotkałam się z wieloma osobami, by
zasięgnąć informacji na temat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowie.
Na samym początku chciałabym wytłumaczyć co to znaczy Ochotnicza Straż Pożarna.
Jest to umundurowana, wyposażona w ratowniczy sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona
w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowie powstała w latach 50-tych. Pierwszym
komendantem był pan Michał Jakielaszek. W latach 1960-1990 komendantem OSP był
Szymon Pawłowski, rolę prezesa pełnił Bronisław Pawłowski, motorniczym był Edward
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Pilch. W latach 70. dołączył Mieczysław Zdybel. Dawniej rolę auta strażackiego pełnił wóz
ciągnięty przez konie, woźnicą wtedy był Józef Martyn.
W późniejszych latach OSP Bachów nie posiadała jeszcze auta strażackiego, więc
strażacy ochotnicy motopompę wozili na przyczepce ciągniętej przez traktor.
W 1970 roku w szeregi OSP wstąpił mój dziadek Marian Pawłowski. W 1972 roku
członkowie OSP Bachów dostali pierwsze mundury strażackie. W latach 90. naczelnikiem
OSP został Waldemar Pawłowski, prezesem był Opałka Józef.
W 2004 roku naczelnikiem został pan Czesław Zaleski, prezesem był pan Opałka Jozef.
W 2006 roku został zakupiony samochód pożarniczy marki Ford Transit.
W 2010 roku strażacy z Bachowa wyjeżdżali do Gorzyc koło Sandomierza, aby pomagać
mieszkańcom tamtejszej miejscowości przy uprzątnięciu domów, gospodarstw po
pozostałościach powodzi. OSP Bachów wraz z innymi jednostkami straży pożarnej pomagali
również mieszkańcom Rokszyc przy uprzątnięciu gospodarstw po powodzi.
Ochotnicza Straż Pożarna pomaga również mieszkańcom Bachowa, gdy ktoś potrzebuje
pomocy. Strażacy biorą także udział w zawodach strażackich jak były takie organizowane.
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest zapobieganie pożarom, branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, informowanie ludzi o istniejących
zagrożeniach pożarniczych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Brązowy medal za zasługę dla pożarnictwa otrzymali: Bronisław Linda, Bolesław
Zaleski, Bronisław Pawłowski, Florian Bargiel, Bronisław Zaleski, Antoni Urban, Marian
Pawłowski, Mariusz Linda, Alfred Staszkiewicz, Witold Zdybel, Zbigniew Staszkiewicz.
Medal brązowy oraz Wzorowy Strażak zdobył pan Bogdan Jakielaszek, Opałka Józef.
Medal Strażak Wzorowy otrzymali: Zdzisław Zdybel, Tomasz Ślimak, Waldemar
Pawłowski.
Złoty medal zdobył pan Mieczysław Zdybel.
Medal srebrny i brązowy posiada pan Edward Pilch.
Brązowy, srebrny, złoty medal oraz Wzorowy Strażak należy do pana Czesława
Zaleskiego.
W OSP Bachów jest 36 strażaków, 25 członków zwyczajnych, 7 honorowych, 4 kobiety.
Obecny zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowie:
Przewodniczący: Andrzej Pawłowski
Naczelnik OSP, wiceprezes: Czesław Zaleski
Wiceprezes zarządu: Bogusław Jakielaszek
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Wiceprezes zarządu: Roman Sapa
Komisja Rewizyjna OSP Bachów:
Przewodniczący Komisji: Paweł Pawłowski
Członkowie komisji: Krzysztof Martyn, Witold Zdybel
Patronem straży pożarnej jest św. Florian. Strażacy obchodzą swoje święto 4 maja,
w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana.
Gratulacje dla strażaków za zdobyte medale, odznaczenia, odwagę oraz służbę
mieszkańcom.
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OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA
W KRZYWCZY
opracowała:
Amelia Sobol

"OSP Krzywcza jest gotowa
by pomagać ludziom w szkodach.
Więc kolego, koleżanko
uszanować jest ich warto.
Pożar, powódź, czy wypadek,
atak pszczół to nie przypadek.
Auta, pompy idą w ruch
każdy strażak dzielny zuch.
Gdy syreny słyszą wycie
wiedzą, że jest zagrożone życie.
Święty Florian ich wspomaga
kiedy sytuacja tego wymaga.
Drodzy Druhowie za wasz trud,
przyjmijcie jeszcze tych kilka słów.
Szczere życzenia, zdrowia i siły.
By każdy dzień był dla was miły."

OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy została utworzona 13 maja 1907
roku

z podania Józefa Dudzińskiego. Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej

w Krzywczy z 1907 r. składał się z 24 paragrafów. Pierwszy paragraf mówił o zadaniach
straży pożarnej. Zadaniem Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej było niesienie pomocy,
ratowanie życia, gaszenie pożarów oraz pomoc w razie innych klęsk elementarnych, które
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mogły zdarzyć się w Krzywczy i okolicy. Członkowie Towarzystwa OSP pełnili swój
obowiązek bezpłatnie. Wszystkie wynagrodzenia za pełnione obowiązki wpływały do kasy
Towarzystwa. Drugi paragraf oznajmia, że siedzibą Towarzystwa był ośrodek w Krzywczy.
Kolejnym paragrafem z 1907 roku był: przyjmowanie, prawa i obowiązków członków.
Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej składało się z czynnych członków, honorowych
oraz wspierających. Członkiem czynnym mógł być każdy mężczyzna po ukończeniu 18 roku
życia, jeżeli był nieposzkodowany fizycznie, poddał się wszystkim przepisom statutu oraz
regulaminu. Złożył on przyrzeczenia, że sumiennie będzie pełnił swoje obowiązki. Członkiem
wspierającym mógł być każdy, bez różnicy płci, który zobowiązał się płacenia przynajmniej
2 Koron rocznie, czyli obecnie około 0,34zł. Członków honorowych mianowało Walne
Zgromadzenie na przedstawieniu Wydziału z grona szczególnie zasłużonych w rozwoju
instytucji OSP. Czwarty paragraf mówił o tym, że członkowie wspierający i honorowi mogli
przy pożarach i wystąpieniach publicznych nosić osobną odznakę, którą Wydział przypisywał
im. Podczas zgromadzeń mieli stanowczy głos i oprócz kobiet byli wybierani do zarządu
Towarzystwa. Następny paragraf informował o korpusie straży. Korpus straży pożarnej
składał się z członków czynnych i dzielił się na trzy oddziały. Pierwszy to ratunkowy, drugi
wodny oraz trzeci oddział bezpieczeństwa. Paragraf w dalszej kolejności informował o tym,
że nowo występujący członek czynny otrzymywał kartę przyjęcia, statut oraz przepisy
służbowe i przydzielenie do odpowiedniego oddziału korpusu, dostawał za pokwitowaniem
mundur oraz przybory. Przybory powinny były być utrzymane czysto i oddane w całości.
Były one własnością Towarzystwa. O wystąpieniu z OSP członek powinien był zawiadomić
ustnie lub pisemnie naczelnika, składając mundur i przybory. Następne dwa paragrafy mówiły
o funduszach Towarzystwa OSP. Wszelkie wydatki na cele OSP pokrywał fundusz
Towarzystwa, który składał się z zapisów, z datków władz, wynagrodzeń i dodatków
członków wspierających. Fundusz składał się również z urządzanych przedstawień
teatralnych, zabaw, koncertów. Kolejne osiem paragrafów mówiło o Zarządzie Towarzystwa.
Sprawami Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej zarządzał Wydział oraz Walne
zgromadzenie. W skład wydziału wchodził naczelnik straży, Prezes, zastępca naczelnika oraz
również 3 członków. Siedemnasty paragraf opowiadał o naczelniku gminy. Naczelnik gminy
wykonywał nadzór nad Strażą Ochotniczą oraz nadzór w czynnościach zakresu działania.
Naczelnik straży był zobowiązany składać Naczelnikowi gminy sprawozdania o wszystkim,
co dotyczyło służby OSP. Następny paragraf oznajmiał, że Towarzystwo OSP, pobierając
zasiłki z gminy, stawało się instytucją gminną, Naczelnik stawał się urzędnikiem gminy.
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Dziewiętnasty paragraf mówił o tym, że Walne Zgromadzenie odbywało się raz w roku,
w styczniu. Dwudziesty drugi paragraf rozstrzygał wszelkie spory. Następny paragraf
opowiadał o tym, że do rozwiązania Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej potrzebna była
zgodność ¾ wszystkich członków. Uchwała o rozwiązaniu nie mogła być rozwiązana nie
wcześniej jak dwa miesiące po jej wydaniu. Ostatni paragraf mówił o tym, że pierwszych
członków przyjmowali podpisani założyciele i zwoływali ich na Zgromadzenie Walne. Nie
było to celem wyboru Wydziału. Pierwszy statut zatwierdziła Rada gminna w Krzywczy na
posiedzeniu 3 kwietnia 1907 roku. Powstanie OSP zawdzięcza się dziedzicowi Krzywczy
Bolesławowi Joczowi, który zakupił wyposażenie dla strażaków. Straż posiadała 25
mundurów i 25 hełmów strażackich. OSP poosiadała sikawkę konną. Sikawka była
przechowywana w wozowni księdza proboszcza, w razie pożarów była używana. Jednostka
w naszej miejscowości wchodziła w skład Okręgowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz
posiadała nr 151. Prezesem pierwszego składu zarządu był Bolesław Jocz, naczelnikiem
Andrzej Kasprowicz, zastępcą naczelnika był Karol Nessel, instruktorem - Franciszek
Gałuszka, sekretarzem- Kajetan Mierzwa. Po śmierci pierwszego prezesa zastąpił go Karol
Nessel, naczelnikiem został Władysław Kraczmar. W czasie wojny komendantem OSP
Krzywcza był Jan Wójtowicz, zastępcą i sekretarzem był Julian Haszczyn. Podczas wojny
straż pełniła funkcje wartowników. W nocy 8 strażaków czuwało nad porządkiem. Po wojnie
w 1947 roku wielu strażaków wyjechało. Doprowadziło to do zatrzymania działalności Straży
Pożarnej. W 1952 roku powołano Zarząd, którego komendantem został Kazimierz Wolański.
Gdy Kazimierz Wolański wyjechał do Stanów Zjednoczonych na jego miejsce został
powołany Julian Haszczyn. W 1975 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała samochód
z jednostki wojskowej Gaz 63, który służył jako wóz strażacki. 7 czerwca 1998 roku
uroczyście został poświęcony i przekazany sztandar jednostce OSP. 9 maja 2000 r.
postanowiono umieścić koło kościelnej dzwonnicy figurę Św. Floriana. Ochotnicza Straż
Pożarna w Krzywczy ma siedzibę przy świetlicy wiejskiej w Krzywczy.
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Aktualnie działalnością OSP kierują: Piotr Wanat - Prezes, Marek Chomka Wiceprezes-Naczelnik.

Zbigniew

Bukowski

-

Wiceprezes,

Adam

Sosnowski

- Wiceprezes, Piotr Haszczyn pełni funkcję Sekretarza i Kronikarza, Adam Krzywiński
- Skarbnik, a Robert Sobol to Członek zarządu. Jednostka Straży Pożarnej posiada
wyposażenie takie jak: Furgon pożarniczy - Ford Transit, Samochód gaśniczy- Star 26614
GBAM, 2 sztuki agregatu prądotwórczego, piłę do cięcia betonu i stali, pilarkę spalinową,
pompę szlamową, 2 sztuki motopompy, defibrylator oraz zestaw ratownictwa medycznego
R1. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy służy już 113 lat. Miejmy nadzieję, że
Druhowie będą dzielnie i godnie służyć kolejne lata.

Źródło:
Zbiory prywatne
www.krzywcza.pl
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RECZPOLU
opracował:
Patryk Dragon

„We wsi Reczpol Straż Ochotnicza
Swoją gotowością wszystkich zachwyca.
Czy w dzień słoneczny,
czy w środku nocy
Oni są zawsze chętni do pomocy.
Czy coś ugasić, czy wodę wypompować,
Oni chcą wszystkich dookoła ratować.
Na zawodach nas chętnie prezentują,
I wygrane puchary dumnie eksponują.
Szczęśliwy jestem, że takich strażaków mamy,
I pamiętajcie, gdy się pali 998 na telefonie wybieramy!”

Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu została założona 9 kwietnia 1967 roku.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Gminnej Rady Narodowej, oraz mieszkańcy wsi
Reczpol. Pierwszym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej został Buś Franciszek,
a naczelnikiem Wanat Józef. W chwili założenia OSP Reczpol liczyło 19 druhów.
OSP powstała na skutek częstych pożarów, a ich przyczyną były samozapłony domów
krytych strzechą. Początkowo straż nie posiadała remizy ani garażu, a sprzęt był
przechowywany w domu druha Józefa Jacha. Do pożaru sprzęt był dowożony przez wozaka
Stanisława Brylińskiego, ponieważ jednostka nie posiadała wozu strażackiego.
OSP organizowała zabawy taneczne, z których dochód przekazywany był na zakup
sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki. Co roku z Kołem Gospodyń Wiejskich
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organizowany był sylwester
W 1969

r.

z inicjatywy strażaków

zbudowano

pierwszy odkryty basen

przeciwpożarowy, a w1972 r. został zbudowany drugi odkryty basen przeciwpożarowy.
W 1980 r. jednostka straży po raz pierwszy wzięła udział w zawodach pożarniczych.
W 1998 r. został ukończony remont oraz karosaż pierwszego samochodu pożarniczego
marki NYSA T522 . W listopadzie 2011 roku za pozyskane środki z zewnątrz i przy udziale
Urzędu Gminy Krzywcza został zakupiony nowy samochód pożarniczy marki Renault Trafic.
W roku 2007, 2013 i 2014 straż przy współpracy pracownika świetlicy wiejskiej
organizowała dwutygodniowe ferie zimowe dla dzieci pozyskując środki na ten cel z Fundacji
Wspomagania Wsi.
W dniu 30.07.2017 r. został nadany i przekazany sztandar dla OSP Reczpol z okazji
50-lecia istnienia jednostki. Na dzień dzisiejszy w naszej jednostce jest 35 druhów, w tym
8-osobowa drużyna żeńska i czterech druhów honorowych. OSP Reczpol biorą czynny udział
w różnych akcjach gaszenia pożarów, oraz udzielają sie charytatywnie . OSP Reczpol mają
nowa siedzibę w byłym przedszkolu . Cały czas działają prężnie.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W RUSZELCZYCACH
opracowała:
Klaudia Pawłowska

"Nasi strażacy z Ruszelczyc,
zawsze służą pomocą.
Gdy zawyje syrena na alarm,
bez wahania śpieszą z odsieczą.
Biegną co tchu do remizy
tam szybko się przebierają.
Śpiesznie wsiadają do wozu
i jadą czym prędzej do akcji.
Pożary, powodzie, wypadki
to dla nich nic nadzwyczajnego.
Nie są to zawodowi strażacy
lecz dzielni OCHOTNICY!"

W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku we wsi Ruszelczyce było około 60 %
domów drewnianych pokrytych strzechą, co było wówczas przyczyną wielu pożarów.
Z uwagi na zagrożenie życia zdrowia i mienia ówczesny Dyrektor PZU w Przemyślu Pan
Bronisław Remer wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej
w Krzywczy (obecnie Wójta Gminy Krzywcza) o założenie w miejscowości Ruszelczyce
Ochotniczej Straży Pożarnej. Władze Gromady na czele z Radnym wsi Ruszelczyce Panem
Eugeniuszem Banasiem pozytywnie przychyliły się do wniosku i w dniu 13 lipca 1964 roku
na zebraniu wiejskim w Ruszelczycach w obecności przedstawiciela Komendanta
Państwowej w Przemyślu Pana Ryszarda Dmitrzak podjęli uchwałę o powołaniu OSP.
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Do straży powołano następujące osoby: Eugeniusz Banaś, Jan Kurasz s. Wawrzyńca,
Ignacy Opałka, Stanisław Stadnik, Władysław Kurasz, Bronisław Banaś, Bronisław Kurasz,
Jan Kurasz, Kazimierz Wiśniowski, Czesław Sroka, Jan Owsiany, Tomasz Banaś, Władysław
Stodolak, Eugeniusz Stodolak, Julian Tymczyk, Tadeusz Kuzyk, Jan Solarczyk, Józef Kurasz
Kazimierz Cyrański.
Z pośród członków wyłoniono następujący skład zarządu:
Prezes – Eugeniusz Banaś
Sekretarz – Jan Kurasz
Gospodarz – Józef Kurasz
Skarbnik – Czesław Sroka
Początki działalności były bardzo trudne. Pierwszą motopompę wraz z wężami zakupił
Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Sprzęt ten początkowo trzymano w świetlicy. Jednak po
jakimś czasie zdecydowano o przeniesieniu go do domu Prezesa dh Eugeniusza Banasia. Po
pewnym czasie siedzibę magazynowania sprzętu przeniesiono do tzw. wartowni budynku
znajdującego się w sąsiedztwie Pana Władysława Stodolaka, gdzie miejscowi mężczyźni
pełnili w ówczesnym czasie warty.
W 1970 roku postanowiono, aby budynek wartowni sprzedać Panu Stodolakowi na
cele hodowli królików. Natomiast siedzibę remizy przeniesiono do budynku, gdzie obecnie
mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa. W jednej części budynku znajdował się sklep
spożywczo-przemysłowy GS, natomiast w drugiej remiza.
Końcem lat siedemdziesiątych członkowie OSP w Ruszelczycach na zebraniu
sprawozdawczym podjęli decyzję o budowie nowej remizy. Wszyscy druhowie bardzo mocno
się w tą inicjatywę zaangażowali, wozili końmi żwir z Sanu, ręcznie kopali wykopy pod
fundamenty oraz ręcznie mieszali beton. Murowanie ścian nieodpłatnie wykonał druh
Kazimierz Kurasz, natomiast więźbę dachową z pokryciem wykonał Pan Antoni Kokoszka
z Babic. Dzięki przychylności ówczesnych władz Gminy udało się uzyskać nieodpłatnie
materiały budowlane na budowę w postaci cement, 300 pustaków oraz blachę na dach.
Zaangażowanie oraz upór strażaków spowodował, iż w 1982 roku oddano remizę do użytku
i w tym samym roku zorganizowano w niej dożynki gminne.
Z okazji obchodów 40 – lecia istnienia OSP w dniu 23.05.2004 roku na podstawie
Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Województwa

Podkarpackiego

nadało

Sztandar

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

w Ruszelczycach jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz
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ratowania życia, zdrowia i mienia. Wolą strażaków było umieszczenie na rewersie sztandaru
wizerunku

Matki

Boskiej

Fatimskiej,

pod

Której

Wezwaniem

jest

Świątynia

w Ruszelczycach.
W 2010 roku OSP Ruszelczyce została doposażona w lekki samochód pożarniczy
Ford Transit, który służy do dnia dzisiejszego.
W 2011 roku Zarząd OSP podjął decyzję o sprzedaniu budynku remizy. Ówczesne
Władze Gminy Krzywcza dokonały sprzedaży budynku w przetargu nieograniczonym.
Wówczas zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem OSP w Ruszelczycach a Władzami
Gminy o przekazaniu w dzierżawę obiektu budynku po byłej świetlicy wiejskiej
z przeznaczeniem na remizę strażacką.
Dzięki staraniom strażaków dokonano czynem społecznym gruntownych remontów,
mianowicie zmieniono pokrycie więźby dachowej, położono kostkę brukową wokół budynku,
wykonano generalny remont garażu, sali narad, postawiono maszt oraz postument z figurką
Św. Floriana patrona strażaków.
Na dzień dzisiejszy w skład Zarządu OSP w Ruszelczycach wchodzą następujący
druhowie:
1. Prezes – Dh Tomasz GRZEGORZAK
2. V-ce Preze, Naczelnik – Grzegorz PAWŁOWSKI
3. V-ce Prezes – Dariusz WIŚNIOWSKI
4. V-ce Prezes – Mieczysław KLIMKO
5. Sekretarz – Krzysztof TENUS
6. Skarbnik – Ryszard KURASZ
7. Gospodarz – Zbigniew TYMCZYK
8. Członek – Kamil KROCZEK
9. Członek – Krzysztof KURASZ
Komisja Rewizyjna
1. Ryszard MROCZKO
2. Wacław PAWŁOWSKI
3. Maciej STARUCH
OSP w Ruszelczycach aktywnie angażuje się w działalność na rzecz lokalnej
społeczności, bierze udział w uroczystościach religijnych oraz kulturowych. Wszystkie ich
działania można śledzić na stronie portalu społecznościowego facebook pod adresem
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https://www.facebook.com/OSP-Ruszelczyce-1667846426798774
zapraszam.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKOPOWIE
opracowała:
Julia Martyn

„Na Skopowie dzielne są chłopaki,
Zamiast szukać po zaułkach draki,
Oni z żywiołem boje toczą.
Kiedy trzeba - walczą z ogniem i wodą ochoczo.
Gdy syreny strażackiej rozbrzmiewa się głos,
Niejednemu na głowie jeży się włos!?
OSP Skopów na akcję wyrusza,
Gasi pożary, zwłaszcza traw – gdy jest susza.
A gdy nasza rzeczka koryto swe przekracza
Do wypompowania wody nasza Straż wkracza!
Także wtedy, gdy na drodze wypadki się zdarzają,
Nasi Strażacy chętnie pomagają.
Przy Bożym grobie przed Wielkanocą straż
trzymają,
Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas
imprez czuwają!”

Ochotnicza Straż Pożarna w Skopowie założona została przez Michała Kurasz i Jana Lach
s. Stanisława w 1956 r. Pierwszy wykaz członków OSP: Michał Kurasz, Jan Lach, Jan
Dudycz, Florian Maślak, Władysław Sikorski, Mieczysław Wolarz, Jan Maślak, Franciszek
Żurawski. Józef Żurawski, Władysław Lach, Piotr Wilczek.
Dziewięć lat, później, w 1967 roku został powołany pierwszy zarząd, w skład którego
weszli:
Jan Maślak – prezes,
Stanisław Sęk – naczelnik,
Florian Szpiech – wiceprezes,
Jan Lach – skarbnik,
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Władysław Sikorski – sekretarz,
Jan Dudycz – gospodarz.
W kolejnych latach: 1968 r., 1969 r., 1970 r. odbywały się kolejne wybory. W tym czasie
w składzie zarządu były następujące osoby:
Jan Maślak – prezes,
Stanisław Sęk – naczelnik,
Henryk Goleniowski – wiceprezes,
Jan Lach – skarbnik,
Piotr Niekowal – sekretarz,
Jan Dudycz – gospodarz.
Komisję rewizyjną powołano dopiero 22 marca 1968 roku. W skład komisji weszli:
Piotr Wilczek – przewodniczący,
Florian Szpiech – członek,
Franciszek Żurawski – członek,
Władysław Lach – członek.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w 2006 roku nadało Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skopowie sztandar.
Obecny skład zarządu OSP w Skopowie tworzą:
Grzegorz Bembenek – Prezes,
Ryszard Mezgier – Wiceprezes-Naczelnik,
Rafał Bembenek – Wiceprezes,
Franciszek Dudycz – Wiceprezes,
Zdzisław Lach – Z-ca Naczelnika,
Ewa Bembenek – Sekretarz,
Marek Kurasz – Skarbnik.
W skład Komisji Rewizyjnej obecnie wchodzą: Edward Sęk, Mieczysław Lach, Łukasz
Sosa.
Obecnie OSP Skopów liczy 28 członków, w tym 12 osób przeszkolonych do działań
pożarniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skopowie ma swoją siedzibę w Świetlicy Wiejskiej
w Skopowie. Jednostka OSP Skopów posiada podstawowy sprzęt pożarniczy, taki jak:
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pompy, agregaty prądotwórcze, sprzęt do pierwszej pomocy z deską ortopedyczną. Straż
posiada także samochód marki Lublin 2.
OSP Skopów prowadzi działania zgodnie ze swoim statutem. Są to następujące zadania:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
statutu.
Zakresem swojego

działania obejmuje szeroko

rozumianą ochronę (pożarowa,

przeciwpowodziową, współpracę z Policją podczas poszukiwań zaginionych). Jednostka OSP
Skopów wspiera mieszkańców wsi Skopów pomagając im w trudnych sytuacjach, np.
w Skopowie bardzo często, niemal corocznie lokalna rzeka zalewa drogę powiatową obok
Świetlicy. Często ta droga jest nieprzejezdna. Wówczas strażacy pracują nad tym, by przejazd
był możliwy.
OSP Skopów angażuje się w różnego rodzaju imprezy kulturalno – sportowe
organizowane na terenie swojej wsi, gminy i powiatu. Bardzo często strażacy zabezpieczają
od strony porządkowej lokalne festyny, dożynki itp. Ponadto OSP Skopów prowadziło
pogadanki skierowane do dzieci i młodzieży połączone z pokazem sprzętu gaśniczego
i umundurowania strażackiego. Jednostka OSP Skopów aktywnie uczestniczyła w projektach
społecznych, takich jak „Pożyteczne Wakacje” finansowane z Fundacji Wspomagania Wsi
w Warszawie, a realizowane przez miejscową Świetlicę Wiejską w Skopowie w 2013 roku.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skopowie stara się pozyskiwać fundusze zewnętrzne na swoją
działalność. Jednostka korzystała z dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników na zakup wyposażenia jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy
i umundurowanie strażaków oraz ze środków MSWiA z programów służących
dofinansowaniu na zakup wyposażenia oraz z programu „5000 dla OSP”.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W ŚREDNIEJ
opracowała:
Maja Wojdyło

„W Średniej chłopaki do OSP zapisać się chcieli,
aby pomocy innym udzielali,
na imprezach porządku pilnowali
I z chęcią przy Bożym Grobie czuwali”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej została założona w 1964 roku. Prezesem jej
został dh Stefan Krajewski, naczelnikiem dh Tadeusz Ławryniuk, a skarbnikiem Władysław
Wojdyło. W tamtych latach do straży również należał mój pradziadek Józef Sikora. Jednostka
swoją siedzibę miała przy drewnianej byłej świetlicy wiejskiej. Sprzęt swój przez jakiś czas
przechowywali przy byłej Szkole Podstawowej w Średniej. Od dłuższego czasu OSP swoją
siedzibę ma już w pomieszczeniu przy ówczesnej murowanej Świetlicy Wiejskiej. Przez długi
czas prezesem tej jednostki był Stanisław Chrobak. Obecnie działalnością OSP w Średniej
kierują:
Andrzej Łuc- Prezes,
Mirosław Grochoła -Wiceprezes-Naczelnik,
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Wacław Tomaszewski – Wiceprezes ,
Artur Chrobak – Wiceprezes ,
Jarosław Przepaśniak - Sekretarz,
Eugeniusz Łuc - Skarbnik.
Jednostka posiada na wyposażeniu motopompę oraz inny drobny sprzęt. Członkowie
z OSP w Średniej

uczestniczyli również

w zawodach strażackich, wykazując swoje

umiejętności i sprawność. Zdobywali nagrody i puchary. Aktywnie pomagają w różnych
uroczystościach pilnując przy tym „porządku”. Jednostka brała również udział w gaszeniu
pożarów min. w naszej miejscowości, ratując przy tym dobytek mieszkańców. Członkowie
OSP w Średniej co roku trzymają straż przy Bożym Grobie.

Źródło:
Zbiory prywatne
Przekaz ustny
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PARAFIALNY KLUB
SPORTOWY UNUM
BABICACH

W

opracowała:
Julia Wanat

„Na boisku w Babicach wielkie poruszenie
Dzisiaj odbędzie się duże wydarzenie.
Bo otóż właśnie nadszedł ten dzień,
Kolejny sezon zaczyna się.
Drużyna UNUM dzielnie wkracza do gry,
A razem z nimi jesteśmy my.
Kibicujemy, dopingujemy,
Plamy nie damy, obiecujemy.
To nasi piłkarze, w walce fair play
Do bramki strzelają bo to ich cel.
Piłka wciąż krąży, cieszymy się,
Bo o to w tym chodzi, by dobrze bawić się.
A jeśli chcesz poznać żółto, biało, czerwonych,
Przyjedź na mecz do Babic,
Stąd nie wyjedziesz zawiedziony”.

Cześć, nazywam się Julka i biorę udział w projekcie „Wirtualna podróż po podmiotach
ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”. W projekcie zajmuję się Parafialnym Klubem
Sportowym UNUM w Babicach.
W gminie Krzywcza od dłuższego czasu brakowało organizacji sportowej, która by
zrzeszała i organizowała życie sportowe dzieciom oraz dorosłym. I tak z inicjatywy księdza
Stanisława Siuzdaka, proboszcza parafii p.w. Trójcy Świętej w Babicach doszło do powołania
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Parafialnego Klubu Sportowego UNUM Babice z sekcją piłka nożna. Założenie
stowarzyszenie spotkało się z aprobatą i pomocą ze strony władz Gminy w Krzywczy.
Zebranie założycielskie odbyło się 19 lipca 2004 r., na którym został uchwalony Statut.
Celem klubu jest organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
podnoszenie sprawności psychofizycznej, dążenie do rozwijania odpowiedzialności,
współpracy, przyjaźni i wychowania dla pokoju. Klub zrzesza młodzież oraz dorosłych
z terenu gminy Krzywcza i okolic, działa w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego
Rzeczpospolitej Polskiej.
Łacińska nawa ''UNUM'' oznacza jedno, jedność, zjednoczenie. Wyraża ona cel
nadrzędny, którym jest budowanie zdrowych więzi na boisku i poza nim. O tych wartościach
mówi herb klubu. Barwy żółto - biało - czerwone są odniesieniem do kolorów kościelnopatriotycznych. Trójkąt jest symbolem wezwania Parafii Babice tj. Trójcy Świętej. Złączone
dłonie wyrażają chęć budowania zgody, wspólnoty, jedności, a gołębica z oliwną gałązką jest
znakiem pokoju, będącego największym sukcesem.
Przez okres istnienia klubu przewinęło się wielu działaczy (społeczników, którzy lubią
sport) i jeszcze więcej zawodników (około 300 – seniorów i zawodników młodzieżowych).
Pierwszy zarząd PKS UNUM Babice:
Prezes - Kazimierz Trojan
Z-ca Prezesa - Stanisław Siuzdak
Z-ca Prezesa - Zbigniew Urban
Sekretarz - Małgorzata Chruścicka
Skarbnik - Jan Pindaczek
Członek - Ryszard Kędzior
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zdzisław Król
Sekretarz - Agata Wiśniowska
Członek - Janusz Chruścicki
Obecny zarząd PKS UNUM Babice:
Prezes - Zbigniew Korytko
Z-ca Prezesa - Krzysztof Ślimak
Z-ca Prezesa - Urszula Krawiec
Sekretarz - Bury Renata
Skarbnik - Krzysztof Wanat
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Członek - Roman Sapa
Członek - Marek Pawłowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Janusz Chruścicki
Sekretarz - Andżelika Sapa
Członek - Zenon Pawłowski
Pierwszym obiektem na którym zawodnicy rozgrywali swoje mecze był stadion
w Krzywczy (sezon 2004/2005) w tym czasie obiekt w Babicach był w budowie. Od sezony
2005/2006 piłkarze rozgrywają swoje mecze już na stadionie w Babicach. Dawny spichlerz
dworski został zaadoptowany i wyremontowany na szatnie dla drużyny gospodarzy i gości
oraz sędziów. W obiekcie tym mieszczą się również pomieszczenia gospodarcze. W 2018
z inicjatywy Wójta Gminy Krzywcza na stadionie pojawiły się trybuny z siedzeniami
plastikowymi.
Wyniki drużyny seniorów PKS UNUM Babice sezonami:
Klasa B 2004/2005, grupa: Przemyśl – 7 miejsce
Klasa B 2005/2006, grupa: Przemyśl – 1 miejsce awans do Klasy A
Puchar Polski 2005/2006, grupa: Podkarpacki ZPN – Jarosław – pierwsza runda
Klasa A 2006/2007, grupa: Przemyśl – 11 miejsce
Puchar Polski 2006/2007, grupa: Podkarpacki ZPN – Jarosław - pierwsza runda
Klasa A 2007/2008, grupa: Przemyśl – 10 miejsce
Klasa A 2008/2009, grupa: Przemyśl – 14 miejsce – spadek do Klasy B
Klasa B 2009/2010, grupa: Przeworsk – 4 miejsce
Klasa B 2010/2011, grupa: Przeworsk – 1 miejsce – awans do Klasy A
Klasa A 2011/2012, grupa: Przeworsk – 8 miejsce
Klasa A 2012/2013, grupa: Przeworsk – 11 miejsce
Klasa A 2013/2014, grupa: Przeworsk – 9 miejsce
Klasa A 2014/2015, grupa: Przeworsk – 2 miejsce
Klasa A 2015/2016, grupa: Przeworsk – 4 miejsc
Klasa A 2016/2017, grupa: Przeworsk – 4 miejsce
Klasa A 2017/2018, grupa: Przeworsk – 3 miejsce
Klasa A 2018/2019, grupa: Przeworsk – 8 miejsce
Klasa A 2019/2020, grupa: Przeworsk – 11 miejsce
Oprócz dwóch awansów do klasy wyższej do sukcesów zawodników UNUM możemy
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jeszcze zaliczyć:
- sześciokrotne zwycięstwo w turnieju Czterech Wójtów (Dubiecko–Krzywcza–BirczaKrasiczyn)
- zwycięstwo w turnieju mistrzów Klasy B (2006)
- zwycięstwo w turnieju o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Dynowie
PKS UNUM Babice oprócz drużyny seniorów posiadają również drużyny młodzieżowe.
Corocznie do rozgrywek była zgłaszana jedna z nich. Od 2015 przy klubie powstała
Akademia Piłkarska UNUM, której głównym celem jest jak najlepsze szkolenie dzieci
i młodzieży. W sezonie 2018/2019 do rozgrywek zostało zgłoszonych aż trzy drużyny
młodzieżowe. Zawodnicy wywodzący się z Akademii grają obecnie w renomowanych
klubach piłkarskich na Podkarpaciu: Siarka Tarnobrzeg, Polonia Przemyśl, Resovia Rzeszów
cz też JKS Jarosław. W 2019 roku jakość szkolenia w Akademii Piłkarskiej UNUM została
doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej i Akademii została przyznany brązowy
certyfikat jakości.
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Źródło:
Zbiory prywatne
https://www.facebook.com/pksunumbabice/

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
MASS MEDIASAN W KRZYWCZY
opracowała:
Julia Kopko

„Mass MediaSan w Krzywczy się znajduje,
Dużo pięknych obrazów w sobie kryje
I wiele cudnych innych dzieł sztuki.
Pamiątek tam znajdziesz wiele,
Odpoczniesz przy kawie i herbacie lub gorącej
czekoladzie,
A turysta o drogę zapyta.
Pani Dachnowicz się tym zajmuje,
Piękna galerię kształtuje
I czasem maluje.
Miło tam spędzisz czas
Bo MediaSan to po prostu cudowne miejsce”.

Dzień dobry nazywam się Julia Kopko, chodzę do Szkoły Podstawowej imienia
Juliusza Słowackiego w Babicach, do klasy szóstej. Jestem uczestniczką projektu
zajmującego się podmiotami ekonomii społecznej działających w naszej gminie.
W swojej pracy zajmę się opisaniem Przedsiębiorstwa Społecznego Mass MediaSan
w Krzywcza, które zostało założone przez Małgorzatę i Janusza Dachnowicz 17. 08.2019 r.
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Pani Małgosia jest jednocześnie założycielką, jak i Redaktorką '' Głosu znad Sanu”, który
można poczytać odwiedzając siedzibę przedsiębiorstwa.
Mass MediaSan zajmuje się promowaniem różnego typu wydarzeń mających miejsce
w naszej gminie, powiecie czy województwie.
W ramach swojej działalności prowadzi sklepik z pamiątkami i rękodziełem, w którym
można zakupić rozmaitości, w tym: rzeźby, obrazy, figury i wiele innych rękodzieł
wykonanych min. przez mieszkańców naszej gminy.
Oprócz tego Przedsiębiorstwo prowadzi doradztwo reklamowe, usługi poligraficzno—
drukarskie, jak również informację turystyczną. Można tam uzyskać wszelkie informacje
dot. ciekawych miejsc w naszej gminie, zabytków, walorów przyrodniczych, ścieżek
wiodących przez naszą gminę, jak również zapoznać się z folderami dot. naszego regionu. To
wszystko możemy dowiedzieć się przy pysznej kawie czy herbacie wypitej

w miłej

atmosferze.
W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje tzw. Centrum Promocji Doliny Sanu, które
powstało

w celu promocji regionu,

jego

przyrodniczych i kulturowych.
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walorów turystycznych,

historycznych,

Źródło:
https://www.facebook.com/massmediasan/
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STOWARZYSZENIE DLA
EDUKACJI
W RECZPOLU
opracowała:
Magdalena Bajda

„Do szkoły zawsze przychodzę z rana,
Lecz dziś cię nie ma szkoło kochana.
Zamknięte są twoje drzwi,
W wesołej szkole pustka tkwi.
Gdy twój dzwonek bije, Ptaki śpiewają,
Dzieci zawsze dobry humor mają.
Szkoło kochana, znów chcę przychodzić do ciebie z
rana.
Na zawsze niech będą otwarte twoje drzwi,
Niech znowu w szkole radość tkwi”.

Stowarzyszenie Dla Edukacji zostało założone 20 lutego 2015 roku z inicjatywy
nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Reczpola.
Zarząd Stowarzyszenia to:
Prezes- Witold Szpytman
Wiceprezes- Małgorzata Tenus
Skarbnik- Małgorzata Fednar
Członkowie- Maria Amarowicz, Małgorzata Brożyniak
Przy szkole działa również Rada Rodziców.
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Poza podstawową nauka w szkole prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne jak: zajęcia
sportowe SKS, zajęcia wyrównawcze dla klas I-III, zajęcia świetlicowe, zajęcia
logopedyczne, programowanie, zespół muzyczny.
W szkole działa wolontariat pod nazwą "Przyjaciele Szkoły Podstawowej
w Reczpolu", który rozpoczął swoją działalność 8 grudnia 2017 roku. Opiekunem jest
p. Aleksandra Romanowska.

Dotychczasowe działania to: zbiórka żywności dla

wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej, odwiedziny osób
starszym z życzeniami bożonarodzeniowymi, pomoc w przygotowaniu Wigilii Szkolnej,
zbiórka nakrętek dla chorej Mai.
W ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w różnych konkursach: plastycznych,
fotograficznych,

recytatorskich,

ortograficznych,

przyrodniczych,

religijnych,

matematycznych czy organizowanych przez Gminę Krzywcza, a także w zawodach
sportowych.
Przygotowywane są akademie szkolne z okazji: Konstytucji 3 Maja, Dnia Edukacji
Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości oraz Dzień Babci i Dziadka
W szkole organizowane są dla uczniów: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Pluszowego
Misia, Wigilia, Święto Rodziny czyli połączony Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka,
ferie, akcja sprzątanie świata oraz różne wycieczki.
W szkole realizowane były różne projekty:
–

Aktywna Tablica – w 2017 r. za otrzymane dofinansowanie szkoła zakupiła monitory

interaktywne i jedną tablicę interaktywną. Program miał za zadanie rozwijanie kompetencji
uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym,
–

Przedszkolaki z Uśmiechem realizowany od września 2018 do końca sierpnia 2019r -

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci
w wieku 3-6 lat,
–

Szkoła Marzeń realizacja od września 2018r do końca czerwca 2019r.– dodatkowe

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów takie jak: Uczę się szybciej, Poliglota, Ścisły Umysł,
doskonalenie umiejętności przyrodniczych, doskonalenie umiejętności cyfrowych, wsparcie
logopedyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
–

Z tradycją w przyszłość

realizowany był w 2018r. we współpracy ze

Stowarzyszeniem Otwarta Dłoń - W ramach projektu zorganizowano w szkole odbyły się
zajęcia taneczne dla uczniów, które prowadził pan Piotr Huget.
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Szkoła Podstawowa co roku włącza się w organizację Sejmiku Folklorystycznego
związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych, czyli konkursu na najładniejszą pisankę,
palmę i smaczne ciasto wielkanocne organizowanego na terenie szkoły.
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Źródło:
https://spreczpol.szkolna.net/
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STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM
W RUSZELCZYCACH
opracował:
Paweł Klimko
„Ruszelczyce, nasza mała wioska,
Jest malownicza i wielce beztroska.
Lokalni działacze to nie SA lenie,
Więc założyli Stowarzyszenie.
Na zebraniu skład Zarządu ustalili
I nazwę podmiotu też wymyślili:
„Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”,
Znają go także ludzie w Babicach.
Prowadzą szkołę już od dekady,
Nie ma w tym żadnej przesady.
Szkoła pięknie się rozwija,
Nic nie szkodzi, że czas mija.
Szkoła nasza jest kochana,
Tętni życiem już od rana.
Każda przerwa gwarna, głośna.
To jest znak, że jest radosna!
Dzieci dobry humor mają
I intelektualnie się rozwijają”.
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” swoją działalność publiczną
rozpoczęło w kwietniu 2012 roku.
Ich najważniejszym celem jest prowadzenie szkół tj. od 2012 r. Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Ruszelczycach do której wraz z Oddziałem Przedszkolnym uczęszcza
47 uczniów oraz od 1 lutego 2016 r. Publicznej Szkoły im. Sybiraków w Bachowie, do której
wraz z Oddziałem Przedszkolnym uczęszcza 47 uczniów.
Można powiedzieć, że dzięki Stowarzyszeniu szkoły dostały drugie barwniejsze życie.
W maju 2013 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach została
odmalowana elewacja budynku szkoły. W lipcu 2013 r. w klasach, korytarzach, na klatce
schodowej zostały położone gładzie szpachlowe następnie odmalowano i odświeżono, a także
wymieniono podłogi (linoleum zastąpiły panele), zakupiono meble do klas, pomoce
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dydaktyczne, ale nie tylko budynek zyskał, dzieci też są bogatsze o wrażenia więcej
wyjeżdżają na różne wycieczki, min byli: na Węgrzech, w Nowej Dębie, w Zatorze,
w Wadowicach w Częstochowie, odwiedzili Osadę średniowieczną w Kuńkowcach i salę
zabaw w Wapowcach. Były też wyjazdy do sali zabaw w Rzeszowie, teatru, kina, wyjazdy na
narty. Dzieci uczestniczyli w warsztatach „Od ziarenka do bochenka” w Pstrągowej.
Uczestniczono także w projekcie ,,Przedszkole w szkole” ze środków unijnych zakupiono
Plac zabaw i odnowiono sanitariaty szkolne oraz doposażono w pomoce i meble Oddział
Przedszkolny w Ruszelczycach.
W Publicznej Szkole im. Sybiraków w Bachowie odnowiono Odział Przedszkolny tam
też zostały położone gładzie szpachlowe, odmalowano ściany, a także położono panele.
Zakupiono zabawki dla dzieci, nowe ławki i krzesła do dwóch klas, pomoce dydaktyczne,
wymienione został tablice we wszystkich klasach, a także zamontowano projektory
multimedialne.
Drugim z najważniejszych celów to integracja mieszkańców wsi. Wszystkie prace
remontowe w obu szkołach były przeprowadzone społecznie przez rodziców uczniów.
Wspólnie z nauczycielami i rodzicami organizowane są kiermasze świąteczne: Wielkanocne
i Bożonarodzeniowe. Organizowane są imprezy środowiskowe „Dzień babci i dziadka”,
„Dzień Matki”,

„Dzień Dziecka”,

„Dzień

Rodziny”.

Stowarzyszenie

było

także

współorganizatorem „Dnia Seniora”. W Bachowie społecznie przygotowywało opał na zimę.
Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami dla stowarzyszenia w organizacji procesu
wychowawczo-dydaktycznego. Razem są współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu,
jakim jest dobro dziecka.
Wszystkie te cele do których się dąży oraz wspólne działania są możliwe dzięki
życzliwej i rodzinnej atmosferze, która panuje w Stowarzyszeniu.
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Źródło:
Zbiory prywatne
Przekaz ustny
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STOWARZYSZENIE OTWARTA DŁOŃ
W RECZPOLU
opracowała:
Magdalena Bajda

„Stowarzyszenie pięknie pracuje,
Ludziom radość funduje.
Za to należy się szacunek
I piękny podarunek”.

Obecne Stowarzyszenie Otwarta Dłoń istniało wcześniej pod nazwą Stowarzyszenie
Przyjaciół Reczpola i działało od 15 października 2007 r. Jego założycielem i prezesem był
pan Henryk Mazur wiceprezesi: Halina Świst, Józef Bajda, pozostali członkowie zarządu:
Maria Szpytman - skarbnik, Edyta Szpytman - sekretarz, Maria Iwasieczko, Dariusz
Iwasieczko - członkowie komisji.
Działania jakie były realizowane przez Stowarzyszenie to: wycieczki, pielgrzymki,
zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, szkolenia, kursy, spotkania dla osób
starszych, imprezy okolicznościowe.
Stowarzyszenie Przyjaciół Reczpola swoją działalność prowadziło do marca 2014 r.,
kiedy to zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Otwarta Dłoń. Prezesem została Agnieszka Łach,
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wiceprezes - Henryk Mazur, Urszula Plebankiewicz - skarbnik, Teresa Błażko -sekretarz,
Aneta Burak, Barbara Hyża, Teresa Mazur to członkowie zarządu. Stowarzyszenie mieści się
w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy.
Stowarzyszenie zajmuje się różną działalnością: pomoc potrzebującym, różnorodne
zajęcia w tym wyjazdy czy kursy tańca dla dzieci i młodzieży, kolonie dla młodzieży
niepełnosprawnej przy współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, promująca różne
inicjatywy społeczne. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą
działać społecznie i pomagać osobom potrzebującym.
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Źródło:
www.reczpol.pl
https://www.facebook.com/otwartadlonstowarzyszenie/
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