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„ KURYŁÓWKA BIEGAŁA Z CAŁĄ POLSKĄ”

W 2006 roku zainicjowana została akcja Polska Biega. Jej głównym celem było zachęcenie Polaków 
do zmiany trybu życia  na zdrowy i aktywny. Najprostszą  formą osiągnięcia tego celu jest bieganie. Pomysł 
masowego uczestnictwa samorządów lokalnych, szkół, klubów sportowych i nieformalnych biegaczy w otwar  -
tym biegu zrodził się w głowach dziennikarza Piotra Pacewicza i czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie 
Roberta Korzeniowskiego. W akcji Polska Biega z roku na rok uczestniczy coraz więcej biegaczy.
W bieżącym roku do akcji włączył się samorząd Gminy Kuryłówka.

Organizatorzy akcji wyznaczyli trasę biegu sztafety „ Polska Biega” na  dzień 9 maja przez miejscowości 
Kulno i Kuryłówka. Na apel władz gminy o aktywny udział w akcji odpowiedziały dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Kulnie i Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. Obie szkoły wyznaczyły 
grupę biegaczy, biorących udział w sztafecie. Po zakończeniu etapu  w Kulnie Robert Korzeniowski spotkał 
się z uczniami  miejscowej  szkoły i społecznością tej miejscowości. Był czas na wspólne zdjęcia, autografy 
i wpis do kroniki szkoły. Mistrz wręczył uczniom dyplomy uczestnictwa w biegu. Po krótkim odpoczynku 
sztafeta pobiegła do Kuryłówki, a wraz z nimi amator długich dystansów Jan Pierścionek z Kuryłówki.
 Po przybyciu do Kuryłówki  Robert Korzeniowski wraz z sztafetą został powitany przez Wójta Tadeusza 
Halesiaka i obydwaj wręczali uczestnikom biegu okolicznościowe  dyplomy. Po krótkim odpoczynku sztafeta 
pobiegła do Leżajska. 



3

W ostatnich latach temat kanalizacji to priorytet niemal 
w każdej jednostce samorządowej. Spo wo do wa ne jest 
to wieloma czynnikami, przede wszystkim chęcią pod-
niesienia standardu życia osób zamieszkujących          
w gminie, a także wymogami przepisów unijnych zo-
bo wiązujących gminy do prowadzenia gospodarki 
wodno-ściekowej zgodnie z przyjętymi normami ma-
ją cymi na celu ochronę środowiska naturalnego.  
Posiadanie sieci kanalizacyjnej powoduje także wzrost 
atrakcyjności terenu zarówno dla inwestorów jak i osób 
nabywających działki indywidualne pod zabudowę. 
Bowiem oprócz możliwości podłączenia się do sieci 
energetycznej, wodociągowej, gazowej powstaje do-
dat kowa możliwość podłączenia do kanalizacji. 

Gmina Kuryłówka złożyła wniosek do Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet I Go-
spodarka wodno-ściekowa. Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM (równoważna liczba mieszkańców). Złożony 
projekt nosi nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej    
w Gminie Kuryłówka” w dwóch etapach: Etap I 
Budowa Kanalizacji w Dąbrowicy – już zrealizowany, 
Etap II Budowa Kanalizacji w Kuryłówce. Budowa 
kanalizacji w Dąbrowicy trwała od 01.03.2007r. do 
30.06.2008r. W tym czasie wybudowano 5, 040 km sieci 
kanalizacyjnej, 4 przepompownie ścieków, rurociągi 
tłoczne o dł. 2,413 km, 278 studni kanalizacyjnych. 
Do sieci podłączono 570 osób. Okres budowy ka na li-
za cji w Kuryłówce zgodnie z terminami określonymi 
w umowie obejmuje od września br. do września 2011 r. 
z możliwością przesunięcie terminu zakończenia za-
da nia najdalej do końca 2011 r. w przypadku po ja wie-
nia się dodatkowych, nieprzewidzianych prac. Projekt 
prze wi duje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej dł. 
19,658 km, 14 przepompowni ścieków, 4,950 km 
rurociągów tłocznych. Do kanalizacji podłączonych 
zostanie 1550 osób. 
Całkowity koszt projektu wynosi 9 144 526, 73 zł.       
Z tego na budowę kanalizacji w Dąbrowicy wy dat ko-
wa no 1 382 106, 12 zł. Pozostała kwota niemal 8 mln zł 
pozostaje na realizację zadania w Kuryłówce. Pod pi-
sa nie umowy dotyczącej finansowania budowy ka na-
li zacji w Kuryłówce nastąpiło 29 lipca 2009r. Jednak 

było ono poprzedzone wieloma zabiegami ze strony 
samorządu, aby sprostać ciągle zmieniającym się wy-
mo gom dotyczącym składanego wniosku. Ponadto 
zgod nie z wymogami programu operacyjnego, aby 
projekt ten mógł być realizowany, w gminie musiał 
powstać specjalny zespół ds. wdrażania projektu         
w skład , którego wchodzą: pełnomocnik ds. realizacji 
projektu, którym jest Wiesław Mynart oraz stanowisko 
ds. obsługi finansowej projektu – obowiązki te pełni 
Andrzej Szpetnar. Należy nadmienić, że peł no moc ni-
kiem w zespole takim nie może być osoba przy pad ko-
wa, gdyż musi ona posiadać odpowiedni certyfikat, który 
otrzymuje się po poprawnym złożeniu egzaminu         
w Mi nisterstwie Środowiska. W naszej gminie wszystkie 
te warunki zostały spełnione, teraz pozostaje już re-
ali zacja zadania – czyli budowa kanalizacji. To jak 
będzie ona przebiegała zależy w znacznej mierze od 

samych mieszkańców, ich odpowiedzialności, wy ro-
zu miałości i chęci dokonania istotnej zmiany w naszym 
lokalnym środowisku dla polepszenia warunków 
życia dla wszystkich.
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29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce 
odbyły się gminne obchody Dnia Samorządowca. 
Uroczystość ta w roku bieżącym miała szczególny 
charakter i podwójną rangę, bo z jednej strony ob-
chodząc Dzień Samorządowca wyróżniono i na gro-
dzono te osoby, które swoją pracą przysparzają gminie 
sławy i splendoru na zewnątrz, którzy dzień po dniu 
pracują dla społe czeństwa i w imię jego potrzeb oddają 
społeczności samych siebie. Z drugiej zaś strony, rok 
2009 jest ważnym dla działalności samorządowej - 
jubileuszem historycznym. Otóż dnia 21 lipca 1934 
roku – jak podają źródła historyczne- na miejsce rad 
gmin nych wsi leżajskich wprowadzone zostały gminy 
zbiorowe. W podziale powiatu łańcuckiego, do którego 
należała wówczas Kuryłówka, powstało 8 gmin zbio-
ro wych. To zatem 75 rocznica dzia łal ności ku ry łow-
skiego samorządu. 
Podczas tego szczególnego spotkania wójt gminy 
Tadeusz Halesiak uhonorował osoby całym sercem 
anga żujące się w prace na rzecz społeczności lo kal-
nej. W pierwszej kolejności nagrodzono pra co wników 
Urzędu Gminy w Kuryłówce, których na wniosek wójta 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol skiej wyróżnił „Medalem 
za długoletnią służbę”. Byli to: Halina Bzdoń, Andrzej 
Ćwikła, Józef Marczak, Grażyna Niemczyk i Ryszard 
Skiba. Następnie wręczono nominacje awansu zawo-
dowego dla pracowników urzędu: Zofii Wilkos i 
Aureliusza Darnia.
Szczególne podziękowania za współpracę na rzecz 
rozwoju Gminy Kuryłówka wójt złożył na ręce Jana 

Burka Wicemarszałka Województwa Pod kar packiego 
oraz Jerzego Wiśniewskiego Dyrek tora Gabinetu Wo-
je wody.

W następnej kolejności Wyróżnienia Wójta od bie rali: 
za działalność społeczną Wanda Piskor, Krystyna 
Kiełboń, Piotr Tkaczyk, Stanisław Błoń ski, Franciszek 
Skowronek, Edward Serafin, Józef Ćwikła i Marian 
Cichoń. Za działalność na rzecz Ochotniczych Straż 
Pożarnych: Czesław Kargol i Krzysztof Sokal. Za 
działanie na rzecz rozwoju sportu: Stanisław Bucior, 
Tadeusz Ćwikła, Henryk Wilkos i Jan Pierścionek. Za 
wybitne osiągnięcia sportowe w kolarstwie Katarzyna 
Wilkos i Anna Socha. Za upowszechnianie twór czości 
artystycznej Danuta Kotuła. Za upo wsze chnianie 
twór czości artystycznej i promocję gmin y Magdalena 
Kołcz. Za wieloletnie zasługi na rzecz kultury i czy tel-
ni ctwa Anna Babiarz. Za upo wszech nianie tradycji 
ludowych i promocję gminy Leszek Połeć. Za współ-
pra cę na rzecz in te gracji społe czności lokalnej wy-
różnienia otrzy mali księża: Franciszek Goch, Stanisław 
Sroka, Janusz Granda, Henryk Sałuba i Aleksander 
Panek. Za krzewienie kultury w środowisku lokalnym 
grupowe wyróż nie nie otrzymała Orkiestra Dęta GOK 
Kuryłówka.
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym ser de cznie 
gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy 
zawodowej i w działalności społecznej.

Zdjęcia do artykułu na stronie 11. 

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA W KURYŁÓWCE

Tradycją jest, że raz w roku cała społeczność strażacka 
gminy Kuryłówka spotyka się, aby uczcić święto swego patrona 
Świętego Floriana. Gospodarzem Dnia Strażaka w 2009 roku 
była Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kury-
łów ce. 

Tegoroczne obchody rozpoczęła „defilada” pojazdów 
pożarniczych wszystkich jednostek OSP z terenu gminy /dzie-
więć samochodów/, które przejechały wyznaczonymi drogami 
miejscowości. O godz. 1600 ochotnicy z całej gminy udali się na 
Mszę, którą odprawił ks. Leszek Pelc. Uroczysty apel strażacki 
odbył się na placu przed strażnicą.
  W uroczystościach uczestniczyli: Wicestarosta Józef 
Majkut, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Bogdan Kołcz, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP w Leżajsku dh. 
Stanisław Płoszaj, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP w Nowej Sarzynie dh Józef Sarzyński, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym dh Włodzimierz 
Majkut. Wszystkich gości powitał Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego OSP w Kuryłówce Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy.

DZIEŃ STRAŻAKA
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 Miłym akcentem tegorocznych uroczystości było ślubowanie 
na sztandar nowoprzyjętych strażaków z miejscowej jednostki 
straży. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni mieszkańcy 
mogli wysłuchać prezentacji zespołów działających przy GOK        
w Kuryłówce.
Za rok strażacy spotykają się w Ożannie.  

Jurysdykcję nad kościołem prawosławnym obej mu-
jącym tereny Polski sprawował metropolita kijowski 
wyznaczony przez patriarchę Konstant ynopola. W 1448 
roku z metropolii kijowskiej wy dzie lona zo  stała me-
tropolia moskiewska która od upadku Konstantynopola 
zdobytego przez Turków w 1453 roku uzurpowała so-
bie prawo do zwierzchności nad całą Cerkwią pra wo-
sławną.
27 grudnia 1587 roku odbyła się koronacja Zygmunta 
III Wazy na króla Polski. 
Niedługo po tym wydarzeniu w 1589 roku powołany 
został patriarchat moskiewski. Stwarzało to realne za-
gro żenie wykorzystania prawosławia do celów poli-
ty  cznych zwłaszcza w konfliktach z Rosją. 
Król Zygmunt III chcąc wzmocnić swą pozycję po-
przez skupienie swych zwolenników w jednym ko-
ściele dążył do zjednoczenia kościoła łacińskiego        
z kościołem prawosławnym. Również Rzym od da-
wna zabiegał o zjednoczenie obu kościołów. W tej 
sytuacji doszło w październiku 1596 roku do utwo-
rzenia na ziemiach Rzeczpospolitej obok obrządku 
rzymskokatolickiego tzw. obrządku greckiego, uzna ją-
cego władzę papieża, który zachował pewne odrę-
bności kościoła wschodniego. 
Wbrew oczekiwaniom powstanie kościoła grecko-
katolickiego powstałego w drodze unii części Cerkwi  
prawosławnej z Kościołem rzymskokatolickim nie 
wyciszył antagonizmów, a wręcz odwrotnie pogłębił 
je zwłaszcza na wschodnich rubieżach Polski. Prze-
ciwko unii wystąpiły bractwa zakonne, większość 
mieszczaństwa i część szlachty, ale także Kozacy. Za 
unityzmem opowiedzieli się biskupi i podporządko-
wane im struktury kleru. Im to król przyznał legalne 
reprezentowanie kościoła wschodniego w Polsce. 
Prawo sławne duchowieństwo zostało zmarginali zo-

wa nie. Dotychczasowe cerkwie prawosławne zostały 
przejęte przez unitów.
Struktura organizacyjna kościoła unickiego przed sta-
wiała się następująco: metropolia kijowska, arcy-
biskup stwo połockie i smoleńskie, eparchie /diecezja/: 
turowska, włodzimierska, chełmska, łucka oraz prze-
my ska i lwowska. Taki podział utrzymał się do I Roz-
bioru Polski w 1772 roku. W nowych realiach struktura 
administracyjna kościoła unickiego w Galicji przed sta-
wiała się następująco: diecezja /eparchia/ przemyska 
- 1253 parafie, większa część diecezji lwowskie - 990 
parafii oraz część diecezji halickiej i kamienieckiej. 
Cesarzowa Maria Teresa w 1774 roku zmieniła nazwę 
kościoła z „unicki” na „greckokatolicki”. Du chowień-
stwo greckokatolickie zostało zrównane z łacińskim, 
a ich synom zapewniono dostęp do urzędów. Zakazano 
używania określenia „pop” wprowadzając jednolite 
nazewnictwo duchownych: ksiądz, proboszcz /paroch/.
 Jak podaje profesor Ignacy Półćwiartek           
w połowie XVIII wieku na terenie Zasania cerkwie 
greckokatolickie istniały w: Brzyskiej Woli , Kulnie , 
Kuryłówce i Ożannie.
We wszystkich tych miejscowościach cerkwie miały 
status parochii /parafii/. Należały do dekanatu ja ro-
sław skiego za wyjątkiem Kulna należącego do de ka-
na tu tarnogrodzkiego, diecezji przemyskiej.
  Cerkwie aż do schyłku XIX wieku były 
budowane z powszechnie dostępnego budulca jakim 
było drewno. Dach kryto słomą, później stosowano 
gont drewniany. Choćby z tego powodu ich trwałość 
nie była zbyt długa. Łatwopalny materiał powodował, 
że często padały łupem pożarów które wówczas były 
zjawiskiem powszechnym. 
Wizytacja parafii greckokatolickich dekanatu jaro-
sław skiego przeprowadzona w 1777 roku  odnotowuje 

PAROCHIE GRECKOKATOLICKIE
NA ZASANIU KURYŁOWSKI C.D
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cerkwie w: Brzyskiej Woli z 1690 roku i Ożannie        
z 1751 roku obie pod wezwaniem Św. Paraksewii 
Wy znawcy i Kuryłówce pod wezwaniem Św. Mi ko ła-
ja. Posiadamy także informację o drugiej z kolei cer-
kwi w Kulnie z 1760 roku. Tę datę budowy cerkwi 
po daje dokument z 1891 zapakowany w butelkę, a 
znaleziony podczas prac remontowych prowadzonych 
w świątyni w Kulnie w latach dzie więćdziesiątych 
XX wieku. Dotychczas lokalizowano datę budowy 
cerkwi w Kulnie na 1712 rok /Karta zabytków A-101 
z dnia 27.09.2004r.- Cerkiew Grecko katolicka PW. 
Archanioła Michała/
Zatem data budowy świątyni w 1712 rok jest błędna 
albo w 1760 roku wzniesiono kolejną. Taką hipotezę 
można postawić poprzez analogię w stosunku do 
faktów jakie miały miejsce w Brzyskiej Woli. Cerkiew 
w Brzyskiej Woli pochodząca z 1614 roku istniała za-
ledwie 76 lat. Burzliwy okres  XVII wieku  na ce cho-
wany był grabieżami dokonywanymi przez  kolejnych 
najeźdźców. Na domiar złego, ogromne pożary do peł-
ni ały zniszczeń drewnianej zabudowy wsi. Tym 
zapewne należy tłumaczyć konieczność wzniesienia 
nowej cerkwi w Brzyskiej Woli w 1690 roku.
Struktura kościoła greckokatolickiego w po ło wie XVIII 
wieku znacznie odbiegała od struktur kościoła łacińskiego. 
Rusini zabiegali aby cerkiew istniała w każdej wię-
kszej wsi lub w najgorszym wypadku służyła dla kilku 
mniejszych wiosek. Koszt budowy cerkwi ponosili wierni, 
ale z dużą pomocą kolatora. O zasobności parafii 
świad czyła przede wszystkim wielkość obszarowa      
i ilość wiernych którzy łożyli różnorakie daniny na jej 
rzecz. Na omawiany teren Zasania Kuryłówskiego 
od działy wały trzy duże obszarowo parafie łacińskie 
w: Le żajsku, Potoku Górnym i Sieniawie. Tymczasem 
ilość wiernych parafii obrządku wschodniego wahała 
się od około 200 /Brzyska Wola/ do ponad 1000 wier-
nych /Kulno/. Jeszcze większe dysproporcje zauważymy 
porównując beneficjum parafialne. Uposażenie ziemskie 
fary leżajskiej pod koniec XVIII wieku wynosiło 
około 903 morgi .W analogicznym okresie beneficjum 
parafii greckokatolickich wynosiło w: Ku ry łówce 
ponad 113 mórg, Brzyskiej Woli i Ożanny ponad 42 
morgi każda . 
Proboszczowie greckokatoliccy pozbawieni byli dzie-
się ciny z ziem folwarcznych. Pobierali jedynie zmniej-
szony wymiar dziesięciny od swych parafian zwaną 
skopczyzną. Zwyczajowo pobierano datki za posługi 
kapłańskie. Można domniemywać, że kolator (właściciel 
ziemski) przyznawał cerkwi deputat drewna tak jak  
w przypadku kościołów łacińskich .
 Nie należy zapominać, że księża grecko ka to-
li ccy mieli na utrzymaniu rodziny którym musieli 
zapewnić byt odpowiadający ich pozycji. Tradycją było, 
że syn księdza greckokatolickiego był od młodu przy-
uczany do posługi kapłańskiej. Córki zaś wydawane 
były za księży choć jak zawsze zdarzały się wyjątki. 
Najlepiej koligacje rodzinne księży grecko katolickich 
można prześledzić na przykładzie rodziny Kur kie wi-
czów z Kulna. Maciej Kurkiewicz żył na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Proboszczem parafii w Kulnie był 
przez 38 lat. Nie mamy wiadomości na jaki okres przy-

pada jego posługa kapłańska w miej scowości Kulno. 
Zmarł w 1832 roku i został po cho wany w Kulnie. 
Można przypuszczać, że jego praca kapłańska w Kulnie 
trwała nieprzerwanie przez 38 lat zatem proboszczem 
parafii był w latach 1794 -1832. Kolejny z rodu Kur-
kie wiczów –Antoni był pro boszczem w Kulnie w latach 
1877 -1899 tj. do śmierci. Czy łączyły go z Maciejem 
Kurkiewiczem więzi rodzinne? Tego nie wiemy. Pewnym 
jest to, że po śmierci Antoniego parafię w Kulnie 
przejął jego syn Włodzimierz Kurkiewicz i prowadził 
ją w latach 1899 -1908, a potem miedzy 1924 -1936 
rokiem. Ten krótki wycinek z dziejów rodziny Kurkie-
wi czów potwierdza tezę, że kapłaństwo księży katoli-
ckich przechodziło z ojca na syna. I jeszcze jeden fakt 
Marianna z Kry piakiewiczów żona proboszcza zmarła  
w wieku 21 lat i została pochowana w Kulnie w 1819 
roku. Nazwisko Krypiakiewicz przewija się dość 
często w odniesieniu do parafii greckokatolickiej        
w Krze szowie  jednym z proboszczów /około 1850 
roku/ był  Jakub Krypiakiewicz.
 Stosunki pomiędzy obu wyznaniami tj 
rzymskokatolickim i greckokatolickim były popraw-
ne. Księża obu religii w sąsiadujących parafiach za-
pra szali się wzajemnie z okazji odpustów lub innych 
uroczystości kościelnych. Mamy na to liczne przy-
kłady z parafii w Koloni Polskiej gdzie na uroczystości 
kościelne zapraszany był proboszcz greckokatolicki  
z Cieplic, podobne sytuacje miały miejsce pomiędzy 
księżmi greckokatolickimi z Kulna i łacińskimi z Krze-
szowa. Księża wzajemnie się uzupełnili w spełnianiu 
posług wobec swoich wiernych w przypadkach nie-
obec ności którego kolwiek z nich.
 Zgodnie z konkordatem zrodzone w małżeń-
stwie mieszanym dziecko było chrzczone według 
wyznania swego rodzica tzn. córka przyjmowała 
wiarę matki, a nowo narodzony syn wiarę ojca. Na 
obszarze zamieszkałym przez oba narody do tego 
typu związków małżeńskich dochodziło nader często. 
Zawierano małżeństwa w obrębie jednej wsi, ale 
bywało i tak, że w sąsiedniej. Wszak miłość nie 
wybiera i nie różnicuje wg narodowości i wyznania. 
Tak znaczne wymieszanie etniczne sprzyjało wza-
jemnej tolerancji obu wyznań.
Posługiwanie się przez grekokatolików kalendarzem 
juliańskim wg którego święta obchodzono dwa 
tygodnie później, aniżeli u rzymskokatolików było 
okazją do wzajemnych odwiedzin rodzinnych podczas 
świąt. Sprzyjało to poznawaniu kultury i obyczajów 
obu narodów.
 Stosunki w rodzinie mieszanej obrazuje  historia 
opisana w gazecie „Podkarpacie” nr 8/1989 r. W ko-
cha jącym się i bardzo udanym związku Rusina i Polki 
urodziło się pięć córek. Wszystkie zatem zostały 
ochrz czone w kościele. Zdesperowany ojciec poszedł 
poradzić się księdza greckokatolickiego. „Księże, co 
robić ? –  zapytał – Polki mnie obsiadły Ksiądz po 
chwili namysłu odparł: Iwanie pracuj dalej, może i nam 
się coś urodzi....”.

c.d.n.
opracowanie: Roman Szałajko
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
od 01.04.2009 do 31.12.2009 realizuje projekt sy-
stemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Ku ry-
łówka”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łe cznego;
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Dzia ła-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; 
Poddziałenie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. War-
tość projektu oszacowano na kwotę 98 000 PLN. Za 
główny cel projektu Gminny Ośrodek Pomocy Spo łe-
cznej postawił sobie „Ograniczenie zjawiska mar gi-
nali zacji i wykluczenia społecznego beneficjentów 
ostatecznych poprzez stworzenie kompleksowego 
systemu wsparcia umożliwiającego osobom i ro dzi-
nom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych”. 
W ramach powyższego celu zawarto 10 kontraktów 
socjalnych z beneficjentami ostatecznymi, które za-
kła dają następujące działania projektowe:
	Treningi kompetencji i umiejętności społecznych 

– warsztaty aktywizujące,
	Treningi racjonalnego gospodarowania budżetem 

domowym,
	Warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego,
	Treningi kompetencji i umiejętności społecznych 

– Komunikacja werbalna i niewerbalna, radzenie 
sobie ze stresem, asertywność, rozwiązywanie 
kon fliktów

	Terapia psychologiczna, rodzinna, lub psy cho-
spo łeczna dla rodzin i osób - poradnictwo psy-
cho logiczne

	Poradnictwo  indywidualne i grupowe w zakresie 

podniesienia kompetencji życiowych i umie-
jętności zawodowych – Doradztwo zawodowe  

Beneficjenci projektu mają już za sobą pierwsze war-

sztaty aktywizujące. W maju odbyły się „Treningi 
umiejętności i kompetencji społecznych”, w czerwcu 
uczestnicy mieli możliwość skorzystania z „Treningu 
umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym”, natomiast w lipcu z „Warsztatów pro-
wadzenia gospodarstwa domowego”. W/w treningi 
prowadzone były przez z firmę szkoleniową Creator 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W czerwcu i lipcu 
beneficjenci projektu wzięli również udział w in dy wi-
du alnych spotkaniach z psychologiem, oraz pe da go-
giem. Natomiast miesiąc sierpień niesie ze sobą kolejne 
treningi kompetencji społecznych, oraz  indywidualne 
spotkania z psychologiem, pedagogiem i doradcą 
zawodowym, które zwiększą szansę beneficjentów 
projektu na powrót do życia społecznego, w tym także 
na rynek pracy.   

M. Kusy

PROJEKT SYSTEMOWY „CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE KURYŁÓWKA”

 To hasło to myśl przewodnia uroczystości 
poświęconej rodzicom. Odbyła się ona w dniu                       
19 czerwca br w GOK w Kuryłówce. Zaproszeni 

goście - mamy i ojcowie - mieli okazję obejrzeć 
dokonania artystyczne swoich pociech. A było ich 
sporo. Jako pier wsza wystąpiła grupa te atralna „Wesoła 
Gro  madka” w przed stawieniu „Brzyd kie Kaczątko” 
wy re ży serow anym przez Beatę Ka miń ską. Był w 
nim zarówno humor jak i chwile wzru sze nia. Motto, 
„zawsze trzeba mieć na dzie ję, nawet gdy jest źle, kto 
marzenia w sercu nosi, ten nie podda się”, przy pa dło do 
gustu wszyst kim widzom. W dal szej części gościn nie 
wystąpiła uczen nica SP ZS w Dą browicy Mag da le na 
Peryga w pio sen ce „Cała doskonała” oraz uczennica 
SP w Brzyskiej Woli Patrycja Działo, która wykonała 
piosenkę „Wiosna w ogródku”. Pięknie zaprezentował 
się ludowy zespół taneczny „Jarzębinka” prowadzony 
przez Leszka Połcia. Młodsza grupa zatańczyła  „Tańce 
i zabawy regionu krośnieńskiego”, a starsza „Tańce 
regionu przeworskiego” oraz Krakowiaka. „Wesoła 

KOCHANYCH RODZICÓW MAM

Z działalności GOK
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Gromadka” za pre-
zen towała jeszcze 
jed ną pełną humoru 
inscenizację „Dwie 
mamy” oraz trzy 
pio senki o ma mie  
i tacie. Występy 
dzie ci spotkały się 
z wielkim aplauzem 
zgromadzonej pu-
bli czności. Uro czys-
tość prowadziła Jo-
an na Kotulska, która 
również przy go to wa-
ła piękne stroje dla 
„Wesołej Gromadki”.  
 Po części 
arty stycznej dzieci 
z całej gminy na le-
żą ce do kółek dzia-

ła jących przy GOK w Kury łówce zostały zaproszone 
na grila i wspaniałą dysko tekę. Były konkursy z na-
gro dami i wspólne tańce z instruktorami. Każdy 
uczestnik otrzymał słodki upominek. Nawet deszcz 
nie był w stanie popsuć humorów wspaniele bawiącym 
się dzieciom.

 Dnia 02 czerwca w GOK w Kuryłówce miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. Młodsi uczniowie ze 
wszystkich szkół gminy Kuryłówka (podzieleni na 
dwie grupy) zostali zaproszeni do GOK w Kuryłówce, 
aby obejrzeć niezwykłe przedstawienie pt.: „Czerwone 
Kapturki”. Reżyserem była Beata Kamińska, 
choreografię przy go towała Krystyna Dudek, 
scenografię Joanna Kotulska, a akompaniował Bogdan 
Pęcak. Występujący  na scenie aktorzy, we 
wspaniałych kostiumach przy go towanych wg 
własnych pomysłów, wcielili się        w role wilka, 
gajowego, przyrody oraz Czerwonych Kap turków 
pochodzących z różnych krajów świata. Inscenizacja 
była pełna humoru. Było w niej również dużo tańca i 
śpiewu, co wywoływało aplauz widzów. Ostatni 
taniec „Makarena” był zatańczony wspólnie  z 
publicznością i wypadł fantastycznie. Na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały folderki z życzeniami oraz 
słodkie upominki. Na życzenie widzów aktorzy po-
zo wali do wspólnych zdjęć, które pozostaną wspaniałą 
pamiątką tego niezwykłego dnia. Cieszymy się bardzo, 
że przygotowane przez nas przedstawienie wywołało 
w dzieciach tyle pozytywnych emocji. Dziękujemy 
im bardzo za tak wspaniały odbiór i wspólną 
zabawę.  
 Szczególne podziękowania kierujemy do wszyst-
kich aktorów biorących udział w przedstawieniu 
„Czerwone Kapturki” za ogromne zaangażowanie, 
poświęcony czas i fantastyczną grę.
 

Krystyna Dudek i Beata Kamińska

Obsada:
Czerwony Kapturek- Joanna Kotulska
Murzynka- Renata Uchacz
Indianka- Alicja Kyc
Eskimoska- Renata Iskra
Japonka- Beata Kamińska
Hinduska- Ilona Rodecka
Rosjanka- Justyna Kotulska
Arabka- Małgorzata Połeć
Amerykanka- Liliana Kania
Chinka- Krystyna Dudek
Niemka- Lucyna Pietrycha
Włoszka- Monika Zagaja
Holenderka- Beata Leniart
Szkot- Leszek Połeć
Gajowy- Marek Latawiec
Wilk- Paweł Materna
Przyroda- Bogdan Pęcak

„CZERWONE KAPTURKI”
PODBIŁY SERCA MŁODYCH WIDZÓW
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Dni Gminy Kuryłówka na stałe wpisały się w kalendarz im prez organizowanych przez Wójta Gminy 
Kuryłówka i Gminny Ośro  dek Kultury w Kuryłówce. 

Tegoroczne obchody świę ta Gminy były jedno dniowe i cho ciaż pogoda sprawiła organi za to rom psi-
kusa, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Jako pierwsi pojawili się goście z Ukrainy - Revia Viva Miraż ze Lwowa, którzy do swoich po ka zów 
taneczno-akrobatycznych zapraszali najmłodszych ucze stni ków. Następnie mogliśmy podzi wiać pokazy kung-
fu oraz mło dych wokalistów reprezentujących szkoły z terenu naszej gminy, a także zespoły dzia łające przy 
GOK-u. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się akrobatyczny pokaz rowerowy pięciokrotnego wicemistrza Polski Krystiana 
Herby, którego ostatni wyczyn to wjazd rowerem na 30-te piętro Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zwolennicy muzyki disco-polo mogli bawić się przy bia ło stockim zespole Maxx Dance, gwiazdą 
wieczoru był zespół Wańka-Wstańka, który skupił wokół siebie fanów muzyki rockowej. Uwieńczeniem Dni 
Gminy Kuryłówka, był fascynujący pokaz „tancerzy ognia”.

Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe imprezy, byli to: Browar Leżajsk, PGNiG 
oddział Sanok, FH-U Adamex.

GOK

DNI GMINY KURYŁÓWKA
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Tradycyjnie już w pierwszej części wakacji 
nad zalewem w Ożannie rozbrzmiewa muzyka jaz-
zowa. W tym roku był to 19 lipca godzina 1800                 
i cho ciaż pogoda nie rozpieszczała to, gdy na scenie 
pojawili się artyści na chwilę wyjrzało nawet słońce. 

Jazz, a cóż to takiego? Jedni mówią, że jest to 

gatunek muzyczny a inni, że raczej forma 
inter pretacji- i o tym można było przekonać 
się w Ożannie.
Prezentacje na scenie rozpoczęła Orkiestra 
Dęta GOK, która zaprezentowała repertuar 
rozrywkowo-estradowy, następnie Wiesław 
Wojtas & Przyjaciele, natomiast gwiazdą 
wieczoru był zespół „Bi Seven Ei”. Słowem, 
jeżeli ktoś chciał posłuchać i dobrze się 
bawić przy muzyce jazzowej to okazja ku 
temu była przednia.

Podczas VIII spotkania z jazzem 
wystąpili w zdecydowanej większości młodzi 
muzycy, ale nie wiemy tak naprawdę, czy 
za kilka lat nie okaże się, że była wśród 
nich przyszła gwiazda muzyki jazzowej.
Organizatorem Jazzu był Gminny Ośrodek 

Kultury w Kuryłówce, natomiast współorganizatorem 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Przy tej okazji 
należy wspomnieć o naszym głównym sponsorze 
Browarze w Leżajsku, któremu serdecznie dziękujemy 
za okazaną pomoc. 

Leszek Połeć

VIII EDYCJA „JAZZU NAD OŻANNĄ” 

Klub Seniora istnieje w gminie Kuryłówka od 
1.08.2008r. Odbiorcami usług Klubu Seniora są osoby 
starsze (w wieku emerytalnym) z terenu gminy, pra-
gnące aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej spo łe-
czno ści, nawiązywać nowe kontakty, przekazywać 
swoją wiedze i dzielić się doświadczeniem życiowym. 
Reintegracja społeczna Seniorów z terenu gminy Ku-
ryłówka odbywa się poprzez prowadzenie regularnych 
spotkań osób starszych (dwa razy w tygodniu, we 
wtor ki i czwartki w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej), organizację wyjazdów kultu ra-
lno-sakralnych, organizację spotkań okoliczno ścio-
wych (typu Dzień Seniora, Katarzynki i Wigilia).

Oprócz wyżej wymienionych atrakcji celem Klubu 
Seniora jest prowadzenie zajęć aktywizacyjnych, 
prowadzonych przez instruktorów odpowiednio do 
zainteresowań osób starszych. Ogromnym zainte re-
so waniem cieszą się organizowane już wielokrotnie 
warsztaty bibułkarstwa i rękodzielnictwa. W planie 
zajęć Seniorów na 2008 r. były m.in. wycieczka do 
Kal warii Pacławskiej, - to niewielka miejscowość     
w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy     
z Ukrainą. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osadzona 
na szczycie wzgórza, które w biblijnym znaczeniu jest 
szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. 
Otoczona piękną przyrodą, przez którą Bóg także 
przemawia do ludzkiego serca. Miejsce pątnicze - san ktu-
arium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i kla-
sztoru, ale rozciąga się na okoliczne wzgórza i doliny, 
łąki i lasy, a w swoich kapliczkach przybliża wiernym 
tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrys tusa.
  Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym 
dla naszych Seniorów było przygotowanie Obrzędowego 
spotkania Katarzynkowego, podczas którego osoby 
starsze przedstawiły dawne zwyczaje Andrzejkowe 
młodszemu pokoleniu. Z kolei w grudniu odbyła się 
Wigilia, na którą Seniorzy zaprosili osoby samotne z 
terenu naszej Gminy. Warto również wspomnieć, iż 
za pośrednictwem swojego Klubu Seniorzy mieli 
okazję obejrzeć film dokumentalny, pt. „Świadectwo” 
obrazujący życie Papieża Jana Pawła II. Natomiast    
w 2009r. zorganizowany został dla Nich „Dzień Se-
nio ra”, podczas którego w widowisku obrzędowym 
za prezentowali dawne zwyczaje wigilijne. W kwietniu 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO KLUBU SENIORA

Wycieczka członków Klubu Seniora do Sanktuarium 
Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
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b.r. Seniorzy obejrzeli biograficzną opowieść o le gen-
darnym kapelanie „Solidarności”- księdzu Jerzym 
Popiełuszce zamordowanym przez SB w 1984r.

  Warto również wspomnieć, iż  Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka prowadząc Klub 
Seniora zorganizowało dla swoich podopiecznych 
wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej      
w Dębowcu. Mieli oni okazję zapoznać się z Orędziem 
Matki Bożej z La Salette, a także z historią San ktu-
arium. Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym   
z odbiorcami usług społecznych był wyjazd dotyczący 
występu Państwowego Huculskiego Zespołu Pieśni    
i Tańca z Ukrainy. Seniorzy mieli sposobność obej-
rze nia żywiołowego tańca   i usłyszenia  niecodziennych 
przyśpiewek przy akompaniamencie tradycyjnej kapeli.
   Warto również wspomnieć, iż uczestniczyli 
oni także w takim wydarzeniu kulturalnym jak „Wieczór 
Poezji”, który odbył się w Muzeum Ziemi Leżajskiej.
  W czerwcu ważnym przedsięwzięciem zorga-
ni zowanym przez samych Seniorów było świętowanie 
Dnia Dziecka, podczas którego czytali oni naj młod-
szym bajki oraz obdarowali najmłodszych słodkimi 
upominkami.
  Dzięki wyżej wymienionym inicjatywom 
Sto warzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, 
będąc usługodawcą Urzędu Gminy Kuryłówka stwo-
rzyło dla osób starszych sytuację sprzyjającą nabyciu 

umiejętności konstruktywnego sposobu spędzania czasu 
wolnego, a także  przyczyniło się do integracji śro do-
wiska lokalnego. Utworzenie Klubu Seniora za owo-
co wało również nawiązaniem się w społeczności lo-
kalnej dialogu międzypokoleniowego.
  Jeżeli chodzi o plany na przyszłość dotyczące 
dalszego funkcjonowania Klubu Seniora, oprócz wyżej 
wymienionych usług planowane są: dodatkowe zajęcia 
aktywizacyjne (m.in. prelekcje prozdrowotne). W 
przy szłości Seniorzy skorzystają również z usług pro-
fesjonalnego eksperta od wizerunku. Przyczyni się to 
do podniesienia ich wiedzy w zakresie zdrowia, a tym 
samym do lepszego samopoczucia. 
Wszystkie kolejne działania realizowane w ramach 
Programu Integracji Społecznej związane zarówno 
z działalnością Klubu Seniora jak i Świetlić Śro do
wis kowych, w chwili obecnej to wielka niewiadoma. 
Bowiem decyzją Rządu RP w sytuacji kryzysowej 
środki na ten program zostały zmniejszone o kwotę  
kilkudziesięciu mln. złotych w skali kraju i nie ma 
dotąd żadnych decyzji co dalej. My jako gmina mo
żemy jedynie cieszyć się z tego, że jakby przewidując 
zaistniałą sytuację znaczące środki z programu 
wykorzystaliśmy w roku 2008 i w pierwszej połowie 
2009 r. na niezbędne remonty, wyposażenie i inten
sywną działalność nowopowstałych świetlic i Klubu 
Seniora.

Wicie wianków przez uczestniczki Klubu Seniora

Dzień Dziecka zorganizowany przez Seniorów

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
NA TERENIE GMINY KURYŁÓWKA

Świetlice Środowiskowe zostały utworzone w po sz-
czególnych sołectwach gminy Kuryłówka od 01.09.2008r., 
obecnie działają one w ośmiu miej scowościach, 
(jedna powstała całkiem niedawno, bo w lutym 2009 
r. w Brzyskiej Woli).  
Uczestnikami zajęć świetlicowych są dzieci i mło-
dzież, pragnące w atrakcyjny sposób spędzić swój 
wolny czas, a przy tym rozwijać swoje zdolności i 
zainteresowania. 
 Celem utworzenia tych świetlic było, za gos-
podarowanie czasu wolnego dzieci i mło dzie ży z terenu 
gminy Kuryłówka, realizacja działań mających na celu 

ich rozwój intelektualny i fi zy czny np. poprzez: orga ni-
zowanie różnych form zajęć świetlicowych, wyrów ny-
wanie szans edukacyjnych (pomoc w odrabianiu lekcji 
dzieciom mającym trud ność w nauce), organizowanie 
różnych imprez, wyjazdów, zajęć kulturowo oświatowych, 
prze ciw działanie patologiom oraz upowszechnienie 
wolontariatu wśród młodzieży. 
Zajęcia w świetlicach odbywają się w godzinach 
popołudniowych od poniedziałku do piątku . 
 Placówki te zostały wyremontowane i wy po-
sa żone w podstawowe umeblowanie tj. stoliki, krzesła, 
zakupiono do nich również stoły teni so we, darts, 
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szachy, gry planszowe, skakanki,  pił ka rzyki.  Na co 
dzień w świetlicach uzupełniane są artykuły pa pier-
nicze, kredki itp. W czerwcu 2009 r. zakupione zostały 
słupki, siatki i piłki, poczym zostały przygotowane 
boiska do siatkówki przy siedmiu świetlicach. 

 W świetlicach organizowane są zajęcia plasty-
czne, imprezy okolicznościowe, dyskoteki, wyjazdy 
do kina, wycieczki. Podczas spotkań przy takich oka-
zjach jak: Mikołajki, Dzień Dziecka uczestnicy świetlic 
obdarowani zostali słodyczami i drobnymi upominkami. 
Największymi atrakcjami organizowanymi przez 
świetlice były wyjazdy i wycieczki. W 2009 roku w lu-
tym był zorganizowany wyjazd dla dzieci i młodzieży 
ze świetlic środowiskowych do kina Helios w Rze-
szo wie na film „Madagaskar”. Zaś w czerwcu ucze-
stnicy świetlic pojechali na wycieczkę do zamku 

Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, najpiękniejszej 
rezydencji ary sto kratycznej w Polsce. Słynie ona ze 
znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle 

intere sującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pa-
ła cowy otacza stary, bardzo malowniczy park w stylu 
an gielskim, w którym znajdują się pawilony i za bu-
do wania gospodarcze. Dzieci i młodzież zwiedzili 

tam zamek, stajnie i wozownie, po czym był też czas 
na lody. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 
Kuryłówka w miarę możliwości finan so wych planuje 
kontynuowanie działalności świet lic, rozszerzenie 
tych usług na wszystkie sołectwa i wzbogacenie oferty 
programowej świetlic.    

J. Bąk – koordynator działalności świetlic 
środowiskowych

Nasza Oj czy-
zna posiada jedną z naj-
starszych tradycji parla-
mentarnych, a przy wo-
łu jąc tu Konstytucję      
3 Maja z 1791 roku 
(drugą po amerykańskiej, 
a pier wszą w Europie), 
sięgamy do źródeł myśli 

postępowej, do epoki pol skiego Oświecenia, która 
przyniosła po czątki nowoczesnego świata, no wo-
czesnego myślenia i działania. Ów podstawowy i naj-
ważniejszy dla porządku państwowego akt prawny; 
”W imię Boga    w Trójcy Świętej Jedynego” stanowił, 
że: „wszelka władza społeczności ludzkiej początek 
swój bierze z woli ludu”, a „Sejm, czyli władza pra wo-
dawcza na dwie izby dzielić się będą: na izbę poselską 
i izbę senatorską pod prezydencją króla”. 

Mamy Posłankę!... czyli o czym „piszczy” 
wśród młodzieży kuryłowskiego gimnazjum...
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Czy więc nie jest powodem do dumy i radości 
dla społeczności naszej gminy, że mamy swoją mło-
dziutką Posłankę na Sejm? Czy znacie Jadzię Cichoń, 
uczennicę Publicznego Gimnazjum im. Franciszka 
Kyci w Kuryłówce? A czy pamiętacie, z Waszego drodzy 
Czytelnicy dzieciństwa, lekturę książki Janusza Kor-
czaka – „Król Maciuś Pierwszy”? A może  pamięć 
Wasza przechowała jeszcze słowa Króla Maciusia, 
który to Maciuś, chociaż król, lecz demokrata z krwi 
i kości, mówił; „postanowiliśmy, żeby rządził cały 
naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu 
potrzeba. Ale zapomnieliście panowie, że naród to nie 
tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, 
więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa par la-
menty: jeden dla dorosłych i tam będą posłowie 
dorosłych i ministrowie dorosłych. A drugi będzie Sejm 
dla dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami...” 

Ej, a gdzie się podziałoś słodkie, dzie wię cio le-
tnie dzieciństwo?..., ale do rzeczy, bo to wcale nie żarty...

Pierwsza sesja obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Polsce odbyła się w 1994 roku, zaś jego ordynacja 
wyborcza  została przyjęta dwa lata później, uchwałą 
z dnia 9 maja 1996 roku. Organy Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży to: Marszałkowie Sejmu, Prezydium Sejmu      
i Komisje Sejmowe. Inne punkty ordynacji porządkują 
sposób wyboru młodych posłów. 

I tak w lutym 2009 zostaje ogłoszona 15 - ta 
edycja konkursu kwalifikującego do SDiM. Podczas 
gdy młodzież myśli już o zbliżających się feriach 
zimowych, o czasie wypoczynku i relaksu, dyrektor 
gimnazjum Waldemar Fus  przekazuje polonistce 
Joannie Serkiz gorące informacje na temat konkursu. 
Są tematy, trzeba ogłosić, zachęcić, zapalić! Trzeba 
spróbować! Pani Joanna działa! Jest, jest jedna chętna! 
To Jadzia Cichoń. Spośród trzech tematów oscy lu-
jących wokół naszej  narodowej, dwudziestej rocznicy 
pierwszych demokratycznych wyborów z 4 czerwca 
1989 roku, uczennica wybiera jeden. Wszyscy mają 
już ferie, a ona myśli o tym, jak zabrać się do pracy, o czym 
pisać, jak?  „Młodzi wobec wydarzeń roku 1989” – 
temat bardzo trudny. To dla Jadzi historia sięgająca 
wstecz, poza jej życie. Więc jak o tym pisać? 

Wkrótce powstaje duża, przemyślana praca 
historyczno-socjologiczna. Z całego województwa 
podkarpackiego spływa do Kuratorium Oświaty w 
Rze szowie bardzo dużo prac. Kwalifikuje się tylko 
29. To liczba posłów z Podkarpacia. W powiecie le-
żaj skim zwyciężają cztery prace. Trzy autorstwa 
licealistów i jedna naszej gimnazjalistki z Kuryłówki, 
Jadwigi Cichoń. 

Pierwszy sukces i jednocześnie początek 
przygody z wielką polityką. Z całej Polski  spływa  do 
Warszawy 460 wybranych prac dzieci i młodzieży. 
Tylu jest przecież posłów w parlamencie. Tutaj kolejna 
komisja wybiera najlepsze ze wszystkich. Jest ich 60, 
po 20 na każdy z trzech tematów.

Trzy prace pochodzą z Podkarpacia. Kolejne 
zwycięstwo Jadzi. Jest w swoim temacie najlepsza. 
Otwierają się drzwi do Warszawy. Zostaje zaproszona 
na pierwsze posiedzenie Komisji Sejmowych.  Na to 
spotkanie trzeba się przygotować merytorycznie. W 

dniu 16 maja jedzie do Warszawy sześćdziesięcioro 
młodych ludzi z całej Polski. Jadzia Cichoń pod 
serdeczną i troskliwą opieką  pani Joanny Serkiz. 
Pytana o wspomnienia z tej podróży przez dziennikarkę 
szkolnej gazetki „Kameleon”, której udzieliła  obszernego 
wywiadu, Jadzia powiedziała: „prywatne wspomnienia 
same pozytywne, a już w szczególności te z panią 
Serkiz”...  Młodzież układa w Sejmie apel, zastanawia 
się nad pytaniami do posłów, wyraża swoje poglądy 
we wspólnej dyskusji, jest też okazja żeby się poznać 
i pogadać w kuluarach. 

Kolejny wyjazd do Warszawy wypadł tra-
dycyjnie w Dzień Dziecka. Ten drugi pobyt w Sejmie 
Jadzia skwitowała inteligentnie i sarkastycznie:  „Dalej 
zajmowaliśmy się zabawą w Sejm. Z podobnym skut-
kiem, jaki fundują nam to na co dzień „prawdziwi” 
politycy.”

Niewątpliwą atrakcją oprócz pobytu w gmachu 
na Wiejskiej, uczestniczenia w obradach SDiM               
i zwie dzania stolicy, były spotkania ze znanymi  
politykami, możliwość poznania ich i odbycia z nimi 
choć krótkiej rozmowy.

W każdym razie Jadzia połknęła bakcyla poli-
tyki, bo nie tylko ma zamiar w przyszłym roku po raz 
kolejny wybrać się do Sejmu, ale jak mówi: „wyobraża 
sobie siebie jako osobę związaną w przyszłości z poli-
tyką.”  

Swoją konkursową pracę młodziutka Posłanka 
zakończyła słowami: ”Nie powtarzajmy słów z pio-
senki zespołu Mezo: „Polska to jedno wielkie bagno, 
gdzie wszyscy kradną...” Nie powtarzajmy! Zmiany 
zacznijmy od siebie. Chcę skończyć dobrą szkołę          
i pójść na studia. Znaleźć satysfakcjonującą pracę       
w MOIM KRAJU! Uważam, że naprawdę wystarczy 
TYLKO dobrze pracować, dawać z siebie wszystko. 
To będzie mój: „Mały krok człowieka prowadzący do 
dużego kroku ludzkości – Polaków”.

Brawo Jadziu! Ujęłaś mnie skromnością              
i dojrzałością intelektualną. Ujęłaś mnie jasnym 
uśmiechem i prostym spojrzeniem w oczy. Gratuluję 
Ci sukcesu z całego serca! 

Trudno jednak nie powiedzieć tu o staraniach 
i zaangażowaniu polonistki, pani Joanny Serkiz, oraz 
trudno przemilczeć jeszcze jeden wspólny sukces 
gimnazjum w Kuryłówce, mianowicie: drodzy Czytelnicy 
„Wieści Kuryłowskich”, wyrasta nam konkurencja 
prasowa w postaci szkolnej gazetki „Kameleon”, re-
da gowanej na takim poziomie, że jej Redakcja (z 
redaktorem naczelnym Jadwigą Cichoń, oraz Patrycją 
Tryka, Dianą Kędzierską, Kasią Janeczko, Joasią 
Bzdoń, Weroniką Wilkos, Moniką Marczak, Sylwią 
Kulpa, Moniką Bzdoń, Eweliną Zawojską, Weroniką 
Wolanin, Kasią Rusinek i pod dobrą opieką polonistki 
Joanny Serkiz), zgarnęła drugą nagrodę w IV 
Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych.

Uf! To jest szkoła na POZIOMIE!! Chyba 
napisałam już o wszystkim, a jeśli nie – to 
wybaczcie! 

AJ.
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 W dniach 27-29.04.2009r. uczniowie Publi-
cznego Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce 
wybrali się na niezapomnianą wycieczkę. Celem pod-
róży było zapoznanie się z kulturą, obyczajami oraz 
zabytkami dwóch krajów: Słowacji i Węgier. Jedynym 
negatywnym elementem tej wycieczki było poranne 
wstawanie. Już o godzinie 5.00 był zaplanowany wyjazd, 
więc przed szkołą trzeba było się stawić o godzinie 
4.45. Pierwszym przystankiem podróży były Koszyce, 
gdzie zwiedziliśmy katedrę św. Elżbiety oraz prze-
piękną starówkę. Po południu dotarliśmy do Miszkolca 
(trzeciego co do wielkości miasta Węgier). Podczas 
wymiany waluty w kantorze spotkało nas wiele 
zabawnych sytuacji. Jednak wszyscy z nie cier pli wo-
ścią czekali na kąpiele w uzdrowisku termalnym, 
które okazały się główną atrakcją wycieczki. Spę-
dziliśmy tam aż cztery niezapomniane godziny. Wy-
czerpani kąpielą udaliśmy się na przepyszną kolację 
do re stau racji „Fortuna”. Podczas posiłku wszyscy 
rozmawiali o tym, jakie będą warunki w pensjonatach. 
Nie za wied liśmy się, a nawet wysoki standard owych 
pen sjo natów bardzo nas zadziwił. Drugi dzień był 
po świę cony na zwiedzanie Budapesztu. Naszą szcze-
gól ną uwagę zwróciły m.in. Wzgórze Zamkowe, 
bazylika św. Stefana (miejsce przechowywania 
relikwii dłoni I króla Węgier), Góra Gellerta. Na 
Placu Bohaterów mieliśmy okazję zrobienia wielu 
fantastycznych zdjęć oraz nauczenia się tradycyjnego, 
węgierskiego tańca – Czardasza. Nie sposób za po-
mnieć pięknego widoku na parlament z Baszty 
Rybackiej. Przy parlamencie znajduje się szczególne 
miejsce: symboliczny grób Węgrów pomordowanych 
podczas powstania przeciwko Sowietom z 1956 roku. 
Na sam koniec pobytu w Bu dapeszcie udaliśmy się 
pod pomnik Józefa Bema, który swoim gestem 
wskazał nam drogę do pen sjonatów. Ostatni dzień 
rozpoczęliśmy od zwiedzania jaskini św. Stefana. 

Następnie kolejką górską zje chaliśmy do centrum 
Miszkolca. Po zakupie pamiątek wyruszyliśmy       
w drogę do słowackiego Bardejowa. Podróż minęła 
szybko. W owym słowackim mia stecz ku mieliśmy 
okazję zobaczyć mury obronne oraz uzdrowisko,  
w którym kurowała się cesarzowa Austro – Węgier 
„Sisi”. Ostatnim punktem naszej wyprawy był 
słowacki Świdnik, gdzie zapoznaliśmy się z historią 
zmagań wojennych pomiędzy Nazistami, a Sowietami 
o przełęcz dukielską. Szczęśliwi i pełni miłych 
wrażeń wróciliśmy do domu.   
 Składamy serdeczne podziękowanie kie row-
ni kowi wycieczki P. Elżbiecie Szumiło, która dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu i operatywności spra-
wiła, że nasza trzydniowa wycieczka została zreali-
zo wana i dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń 

oraz naszym wspaniałym opiekunom: P. Alinie Dwor-
ni czak, P. Małgorzacie Szelidze oraz P. Wiesławowi 
Gorącemu. Nie możemy również zapomnieć o spon-
so rach, którzy wsparli nas finansowo. Są nimi: Wójt 
Gminy Kuryłowka z wraz GKRPA, Browar Leżajsk, , 
Pan Grzegorz Janicki oraz Rada Rodziców. W imieniu  
uczestników wycieczki Wszystkim jeszcze raz bardzo 
dziękujemy. 

Michał Dworniczak
Wojciech Dziekan
Cezary Kamiński

OBOWIĄZEK 
ZAOPATRZENIA ŚWIŃ RZEŹNYCH 

W ŚWIADECTWO ZDROWIA 

W związku z wejściem w życie 
z dniem 3 czerwca 2009r. 

obowiązku zaopatrzenia świń rzeźnych 
w świadectwo zdrowia i bezwzględnym 

egzekwowaniu tego wymogu przez zakłady 
prowadzące ubój przypominam, że:

  
Do wystawienia świadectwa niezbędne jest 
(oprócz pełnych danych stada):

1.Trwałe oznakowanie świń przez 
właściciela

2.Posiadanie decyzji o statusie stada          
w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

3.Nazwa i adres rzeźni przeznaczenia
4.Środek transportu i jego numer

Świadectwa wydawać będą terenowi lekarze 
weterynarii.
  
Koszt świadectwa: do 15 świń - 17 zł  
                                 każda następna po 1 zł.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku 

WYJĄTKOWA WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW
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