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LÊni dookoła choinkowy blask, 

niebo pełne Êniegu, niebo pełne gwiazd. 

Niech Âwi´ta radoÊcià wypełnià Wasz dom,  

a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom

LÊni dookoła choinkowy blask, 

niebo pełne Êniegu, niebo pełne gwiazd. 

Niech Âwi´ta radoÊcià wypełnià Wasz dom,  

a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom

Czytelnikom Kuryłowskich WieÊci
˝yczy zespół redakcyjny

Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta
serdeczne ˝yczenia prze˝ywania

Bo˝ego Narodzenia
w zdrowiu, radoÊci i ciepłej, rodzinnej atmosferze

Kolejny zaÊ Nowy Rok niech b´dzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeƒ

˝yczà
Wójt i Rada

Gminy Kuryłówka
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-	informacja	z	sesji	Rady	Gminy	Kuryłówka
-	z	placu	budowy	kanalizacji	i	domu	wiejskiego	
w	Tarnawcu

-	informacja	o	remontach	dróg
-	Gmina	pod	śniegiem
-	Wojewoda	Podkarpacki	z	wizytą	w	Kuryłówce
-	zatrudnienie	pomocą	dla	mieszkańców	gminy
-	w	91	rocznicę	Odzyskania	Niepodległości
-	Katyń	….ocalić	od	zapomnienia
-	wyróżnienia	dla	pracowników
-	parochie	greckokatolickie
-	Projekty	z	POKL
- promocja albumu
-	Festiwal	Mikołaj
-	komunikat
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Równocześnie dziękujemy za naszą dotychczasową współpracęRównocześnie dziękujemy za naszą dotychczasową współpracęRównocześnie dziękujemy za naszą dotychczasową współpracęRównocześnie dziękujemy za naszą dotychczasową współpracę    
 w minionym roku dzięki, której nasza firma zdobyła nagrody w kategoriach w minionym roku dzięki, której nasza firma zdobyła nagrody w kategoriach w minionym roku dzięki, której nasza firma zdobyła nagrody w kategoriach w minionym roku dzięki, której nasza firma zdobyła nagrody w kategoriach    

 „Szklana Statuetka” „Szklana Statuetka” „Szklana Statuetka” „Szklana Statuetka”,,,, „Lider Sortowni”  „Lider Sortowni”  „Lider Sortowni”  „Lider Sortowni” oraz nominację do tytułuoraz nominację do tytułuoraz nominację do tytułuoraz nominację do tytułu    
 „Tygrysa Recyklingu”. „Tygrysa Recyklingu”. „Tygrysa Recyklingu”. „Tygrysa Recyklingu”.    

Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca da Państwu zadowolenieJesteśmy przekonani, że dalsza współpraca da Państwu zadowolenieJesteśmy przekonani, że dalsza współpraca da Państwu zadowolenieJesteśmy przekonani, że dalsza współpraca da Państwu zadowolenie    
z naszych usług a my odniesiemy kolejne sukcesy w nadchodzącym 2010 roku.z naszych usług a my odniesiemy kolejne sukcesy w nadchodzącym 2010 roku.z naszych usług a my odniesiemy kolejne sukcesy w nadchodzącym 2010 roku.z naszych usług a my odniesiemy kolejne sukcesy w nadchodzącym 2010 roku.    

 
Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w LeżajskuZarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w LeżajskuZarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w LeżajskuZarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku

 

Radni uzyskali informację na temat działalności 
Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Wysłuchali 
informacji na temat działalności placówek oświatowych 
na terenie Gminy w roku szkolnym 2008/2009 oraz 
sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 
I półrocze 2009 r.
Podjęli uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu  

na  realizację zadania  inwestycyjnego w 2009 r. 
(zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku) 

b) nadania statutu Zespołowi Szkół w Kuryłówce.
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Powiatu Leżajskiego na realizację zadania 
publicznego (remont odcinka drogi powiatowej 
Brzyska Wola – Kolonia Polska),

d) określenia wysokości stawek podatku  od 
nieruchomości na 2010 r.

e) ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

f) zatwierdzenia taryf i opłat dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w gminie Kuryłówka na 2010 r.

Uchwały Rady Gminy o wysokości stawek podatków 
i opłat dostępne są na stronie biuletynu informacji 
publicznej.

Informacja z sesji Rady Gminy 
Kuryłówka odbytych w okresie od 

września do października br.
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BUDOWA DOMU WIEJSKIEGO W TARNAWCU
Tarnawiec to jedyna wieś w naszej gminie, która 
dotąd nie posiada żadnego budynku użyteczności 
publicznej, który jest niezbędny dla odpowiedniego 
funkcjonowania każdej społeczności, czy to większej, 
czy małej. Mieszkańcy tego sołectwa nie mają mie jsca, 
w którym mogliby się spotkać i podyskutować                     
o swoich problemach, bądź podzielić się doświad-

cze niem, czy informacjami. Ta sytuacja jednak            
w najbliższym czasie ulegnie zmianie, bo ruszyła już 
budowa domu wiejskiego, który takie funkcje dla 
mieszkańców będzie spełniał. 

POGODA SPRZYJA BUDOWIE KANALIZACJI W KURYŁÓWCE
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy budowa kana li-
za cji w Kuryłówce to priorytetowe zadanie w naszej 
gminie. Zdawałoby się, że wie o tym także i aura, która 
w ostatnim czasie nie dostarcza nam powodów do 
zmartwień, dzięki czemu prace budowlane realizowane 

są w szybkim tempie o czym wszyscy możemy się 
przekonać spoglądając na poczynione postępy.

GMINA POD ŚNIEGIEM 
 W dniu 14 października 2009 r. w wyniku inten-
sywnego opadu śniegu doszło do wyłomów drzew które 
spowodowały nieprzejezdność dróg na terenie gminy.
Ponadto nastąpiły przerwy w dostawie prądu. 
W wyniku podjętych działań ratowniczych sytuacja 
kryzysowa została opanowana.
Działanie ratownicze prowadziły:

Zastęp PSP na drodze Kulno – Krzeszów ,1. 
Zastęp I OSP Kuryłówka na drodze: Ożanna – Dąbrowica,    2. 
a następnie Kolonia Polska – Słoboda,
Zastęp II OSP Kuryłówka na drodze Kuryłówka – 3. 
Brzyska Wola,
Zastęp OSP Brzyska Wola na drodze Brzyska Wola – 4. 
Kuryłówka,
Zastęp OSP Jastrzębiec na drodze Jastrzębiec – Brzyska Wola,5. 
Zastęp OSP  Wólka Łamana na drodze Wólka Łamana 6. 

– Kulno.
Siły OSP wynosiły 5 samochodów średnich i ciężkich oraz 
24 strażaków ochotników w tym:
OSP Kuryłówka 2 zastępy – 6 strażaków, OSP Brzyska 
Wola - 6 strażaków, OSP Jastrzębiec - 7 strażaków, OSP 
Wólka Łamana – 5 strażaków,  PSP Leżajsk – 3 strażaków, 
 W/w zastępy podjęły około 30 interwencji. 
Działania polegały na usunięciu pojedynczych drzewa jak 
również na udrożnieniu całości drogi.
 Anomalnie pogodowe dotknęły całą Polskę. Na 
terenie gminy nie doszło do drastycznych wypadków 
zarówno uczestników ruchu drogowego jak i inter we-
niujących strażaków. Połamane drzewa były na bieżąco 
usuwane z dróg i od linii energetycznych przez co uniknięto 
przerw w dostawach prądu. 
W dniu 16 października sytuacja na terenie gminy 
Kuryłówka wróciła do normy.
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REMONTY DRÓG TO ZNACZĄCE WYDATKI DLA GMINY

Oprócz ogromnych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych w gminie oraz 
głównych inwestycji jakimi są: budowa kanalizacji, budowa budynków użyteczności publicznej w Tarnawcu     
i Kolonii Polskiej- znaczną sumę pieniędzy w budżecie gminy stanowią wydatki na remonty dróg. 

Zestawienie robót wykonanych w 2009r na drogach gminnych
1. Wykopanie rowu w Jastrzębcu dł.650m - 6500zł 
2. Wykopanie rowu w Brzyskiej Woli dł. 260m – 3538,00zł 
3. Remont dróg gminnych publicznych o nawierzchni bitumicznej( remont wiosenny) – 5417,48zł
4. Remont dróg gminnych publicznych o nawierzchni bitumicznej( remont jesienny) – 1999,58zł
5. Remont dróg polnych na terenie całej gminy – 40000zł
6. Remont drogi dojazdowej do pól – Dąbrowica „Podług” działka nr 249 – 72000zł

Pozyskano dofinansowanie z FOGR w kwocie 32000zł
7. Remont dróg gruntowych w Ożannie nr 114, Dąbrowicy nr 272/7, Kuryłówce 1741- 5000zł
8. Remont dróg gminnych w Brzyskiej Woli nr 3547/1 i Wólce Łamanej 104601R- 6734,40zł
9. Remont drogi gminnej dł 200mb w Tarnawcu nr 102- 10000zł
10. Remont przepustu i udrożnienie rowu przy drodze gminnej 104607R w Ożannie – 2928zł
11. Zakup i wbudowanie 3 szt przepustów w Dąbrowicy, Słobodzie, Jastrzębcu.- 2806zł
12. Remont mostu na drodze gminnej nr 104601 w Wólce Łamanej na rzece Złota – 37308,19zł
13. Remont  drogi gminnej nr 104604R w Kuryłówce na działce nr 1833 „Cztery Chałupy” - 148651,75zł

Pozyskano dofinansowanie ze środków powodziowych w kwocie 100000zł 
14. Remont drogi gminnej 104605R w Kuryłówce na działce nr 2098 w km 0+000 do 1+144”- 225553,12 zł

Pozyskano dofinansowanie ze środków powodziowych w kwocie 150000zł 
15. Montaż barier ochronnych na drodze nr 104602 w Słobodzie – 1994,22zł
16. Projekt 3 szt zatok autobusowych w Ożannie i Słobodzie – 3660zł
17. Wykonanie  trzech zatok autobusowych w Ożannie i Słobodzie – 17324zł
18. Zakup 4 wiat przystankowych i 5 szt szyb ( Jastrzębiec- 1 szt, Słoboda-  1szt, Zespół Szkół w 

Kuryłówce - 2szt , szyby  do przystanku w Ożannie Małej )       - 19529,73zł 
19. Rozbiórka murowanych i montaż nowych wiat przystankowych – 4 szt- 7600zł
20. Odśnieżanie dróg – 9099,98zł

21. Wykonanie oświetlenie ulicznego w Kuryłówce – 40900zł

                                                                                                          RAZEM: 668544,45 zł

Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Kuryłówka
1. Droga powiatowa nr. 1246R Kuryłówka – Jastrzębiec -1300mb -175000zł
2. Droga powiatowa nr 1247R  na docinku Słoboda Kolonia Polska- 300mb – 60000zł
3. Droga powiatowa nr 1074R Kulno – Łazów  w km 11+056 – 14+061– 127292,91zł
          

                                                                                                            RAZEM: 362292,91zł
                                                                                                   ŁĄCZNIE : 1 030 837,36zł
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WOJEWODA PODKARPACKI Z WIZYTĄ W KURYŁÓWCE
5 października w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Kuryłówce odbyło się spotkanie Wojewody Podkar-
packiego Mirosława Karapyty i jego pracowników: 
Stanisława Rysza – Dyrektora Biura Wojewody, Rafała 
Kumka – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, 
Wiesława Rygla Dyrektora Wydziału Infrastruktury    
z przedstawicielami kryłowskiej społeczności. Goście 
przedstawili kompetencje urzędu, który reprezentują. 
Wojewoda opowiedział o ogólnej kondycji województwa 
i regionu. Udzielono także odpowiedzi na mnóstwo 
zadawanych pytań, które dotyczyły m.in. możliwości 
reagowania w sprawie uciążliwych odorów dla 
mieszkańców Dąbrowicy z tamtejszej gorzelni oraz 
mieszkańców Kuryłówki z zakładu hodowli trzody 
chlewnej. Pytano także o możliwość zmniejszenia 
po pulacji dzikiej zwierzyny, która z roku na rok coraz 
dotkliwiej niszczy uprawy rolników i stanowi zagrożenie 
dla mieszkańców. Kolejne pytania doty czyły: możliwości 
zwiększenia dotacji na pomoc społeczną jeszcze w tym 
roku oraz planowanych środków w budżecie wojewody 
na rok następny; dróg tzw. „schetynówek” – których 

dróg ten program dotyczy i jakie warunki należy spełnić, 
aby możliwe było dofinansowanie ich remontu lub bu-
dowy; zapytano też o programy, które mogłyby wesprzeć 
właścicieli gospodarstw indywidualnych w bu do wie oczy-
szczalni przyzagrodowych, czy zakupie i montażu kolek-
torów słonecznych. Podsumowując było to wyjątkowe 
spotkanie stwarzające możliwość mieszkańcom gminy 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania od 
kompetentnych osób.  

ZATRUDNIENIE – TO NAJLEPSZA POMOC
 Koniec roku to doskonała okazja do tego, aby 
dokonać pewnych podsumowań. Rok 2009 już na za-
wsze będzie się nam kojarzył z kryzysem ogólno-
światowym, który dotknął nasz kraj, powiat, a tym 
samym pośrednio nasza gminę. Wiele osób z naszego 
terenu doświadczyło osobiście skutków kryzysu poprzez 
utratę pracy, czy też zmniejszenie produkcji w ich 
zakładach, a co za tym idzie zmniejszenie zarobków. 
W takim oto klimacie, Gmina Kuryłówka we współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku        
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kury-
łówce przystąpiła, jak to czyni już od wielu lat, do 
organizowania prac społecznie użytecznych i robot 
publicznych.
 Prace społecznie użyteczne- oznaczają prace 
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
na skutek skierowania przez starostę, organizowane 
przez gminę w jednostkach orga nizacyjnych pomocy 
społecznej. Na wniosek gminy starosta może skie ro-
wać bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego 
ze świadczeń z pomocy spo łecznej do wykonywania 
prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania 
lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa 
się na podstawie porozumienia zawartego między 
starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie 
użyteczne będą wykonywane. W ramach tego  porozumienia 
w naszej gminie prace społecznie użyteczne w okresie 
od kwietnia do listo pada 2009 roku wykonywało 37 
osób. Praca tych osób polegała na:
- sprzątaniu budynków użyteczności publicznej,
- uporządkowaniu przystanków PKS, 
- drobnych pracach remontowych na terenie gminy,
- sprzątanie chodników, porządkowanie placów przy 

obiektach użyteczności publicznej,
- odchwaszczanie lasów gminnych, dokonanie przecinki.
 Roboty publiczne, to również zatrudnianie osób 
bezrobotnych przy wykonywaniu prac organi-
zowanych przez gminy. Uczestnikami robót publicznych 
mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden 
z ustawowych warunków, a mianowicie:

a) bezrobotni długotrwale, lub kobiety, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

b) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
c) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez 

doświadczenia zawodowego lub bez wykształ-
cenia średniego, 

d) bezrobotni samotnie wychowujący dziecko 
do 18 roku życia,

e) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia  
wolności nie podjęli zatrudnienia,

f) bezrobotni niepełnosprawni.
W Gminie Kuryłówka w br. do wykonywania robót 
publicznych zostały skierowane ogółem 23 osoby. 
Realizowały one zadania, które miały na celu m.in. 
poprawę stanu obiektów gospodarczych, konserwację 
rowów i przepustów przy drogach gminnych, poprawę 
stanu dróg gminnych itp. 
 Reasumując, można uznać, iż zarówno prace spo-
łe cznie użyteczne, jak i roboty publiczne znacząco 
przyczyniły się do poprawy wizerunku naszej gminy, 
co zresztą ma miejsce od kilku lat. Ponadto zacieśniły 
współpracę między lokalnymi instytucjami, i to co 
najważniejsze, w teraźniejszym czasie, dały możliwość 
zarobkowania kilkudziesięciu osobom przez dłuższy 
okres czasu, co z uwagi na panującą sytuację na rynku 
pracy nie jest bez znaczenia.
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W 91 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI…
w Kuryłówce odbyły się uroczystości upamiętniające 
te- jakże ważne dla Narodu polskiego -wydarzenia.  
Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele 
parafialnym w Tarnawcu, którą celebrował ks. 
Franciszek Goch. Następnie, jak co roku uczestnicy 
święta: przedstawiciele władz samorządowych z wójtem 

gminy Tadeuszem Halesiakiem, przewod ni czą-
cym Rady Gminy Krzysztofem Leja, zaproszeni 
goście, strażacy, reprezentanci jednostek 
gminnych, instytucji i zakładów pracy z terenu 
gminy, a także uczniowie szkół i mieszkańcy 
Kuryłówki przemaszerowali do centrum wsi, 
pod pomnik żołnierzy walczących o niepodległą 
Ojczyznę, gdzie odbył się uroczysty apel. 
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości z roku 
na rok gromadzą coraz więcej uczestników. Niezależnie 
od warunków pogodowych teren przy wspomnianym 
pomniku zapełniony jest ludźmi -tymi  znającymi             
i ceniącymi wartość wolnej Ojczyzny i tymi, którzy 
tych wartości dopiero się uczą, a obchody świąt 
patriotycznych z pewnością tę naukę w znacznym 
stopniu wspomagają. Miejsce uroczystego apelu             

w dniu 11 listopada jest miejscem symbolicznym. To 
tutaj przedstawiciele współczesnych pokoleń składają 
kwiaty i oddają hołd wszystkim żołnierzom poległym 
w walkach o niepodległość. Wspominani są tu także 
lokalni bohaterowie tych walk tj. Franciszek Kycia, 
Józef Josse, Franciszek Dziki i Michał Pawul. I nikogo 

nie dziwi, że odbywa się to w atmosferze powagi, 
zadumy i refleksji, a nie w barwnych koro wodach 
i paradach, ale w miejscach będących świa de-
ctwem bohaterskiej walki w imię naj wię kszego 
umiłowania Ojczyzny, bo taka jest nasza historia, 
która dowodzi, że nic Polakom nie zostało dane,    
a tak wiele chciano nam odebrać. A wolność, 

którą dzisiaj możemy się cieszyć została wywalczona 
przez liczne pokolenia Polaków. 
 Ostatnim punktem obchodów Święta Narodo-
wego była część artystyczna w wykonaniu gimnazjalistów 
Zespołu Szkół w Kuryłówce i Orkiestry Dętej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Harmonijnie uzupeł-
niający się program tych dwóch grup dostarczył 
widzom wiele wzruszeń i artystycznych wrażeń.   

 W ramach ogólno-
pol skiej akcji „Katyń…
ocalić od zapomnienia„ na 
terenie gminy Kuryłówka 
zostały posadzone dwa dęby 
dla uhonorowania za mor-
do wanych przez sowietów: 
aspirata Policji Państwowej 
Józefa Czerwonki i ppłk. 
inż. Józefa Czajki.
Dąb pamięci sadzony jest 
w miejscu urodzenia ofiary 
katyńskiej .

 Pierwsza z uroczystości odbyła się w dniu 25 
września w miejscowości Brzyska Wola i była poświecona 
pamięci st. posterunkowego Policji Państwowej 
Józefowi Czerwonce.

Józef Czerwonka urodził się w Brzyskiej Woli 23 
listopada 1904 roku. Jego rodzicami byli Franciszek   
i Justyna z domu Koza. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej w Brzyskiej Woli Józef kontynuował naukę 
w ośmioletnim Gimnazjum w Leżajsku. Z nauki re zy-
gnował będąc w klasie szóstej. W 1926 roku odbył 
służbę wojskową w I szkole podoficerskiej Dywizjonu 
Altylerii Przeciwlotniczej we Lwowie. Po jej zakoń-
cze niu wraz z kolegami z Kuryłówki An drzejem Ćwikłą 
i Ferdynandem Bielakiem wstąpił do Policji Pań stwo-
wej. Szkolenie policyjne ukonczył w szkole podofi cer-
skiej w Mostach Wielkich. Przydział do służby otrzymał 
do Kostopola koło Równego. Z chwilą wybuchu 
wojny Policja Państwowa zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezydenta RP stała się częścią sił zbrojnych, której 
powierzono funkcję porządkowo-ochronne. Takie 
zadania wypełniał policjant Józef Czerwonka .

„ KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
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O świcie 17 września 1939 roku siły zbrojne Związku 
Sowieckiego wkroczyły na teren Polski. Napaść do-
pro wadziła do masowych prześladowań naro do wo-
ścio wych na zajętych terenach wschodnich. Wiosną 
1940 roku Józef Czerwonka został internowany przez 
NKWD. Na ostaszkowskiej liście transportowej Nr 
026/1 z dnia 13 kwietnia 1940 roku jego nazwisko 
widnieje pod poz.94. Został zamordowany w Twerze.
 Uroczystości w Brzyskiej Woli rozpoczęły 
się mszą którą celebrował ks. proboszcz Henryk 
Skałuba. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się do 
Wiejskiego Domu Kultury gdzie odbyła się druga 
część uroczystości. Otworzył ją Tadeusz Halesiak 
który powitał: Annę Farbisz wnuczkę Józefa 
Czerwonki wraz z rodziną, młodzież szkolną oraz 
licznie przybyłych gości.
Następnie przedstawiono multimedialną prezentację 
postaci bohatera. Kolejnym punktem uroczystości był 
wykład naukowy przedstawiciela IPN w Rzeszowie  
pani Katarzyny Chmielowiec nt „zbrodni katyńskiej”. 
Tę część uroczystości zakończył montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli.
Ostatnia część uroczystości sadzenia dęba dla 
uhonorowania pamięci Józefa Czerwonki odbyła się 
na placu szkolnym. 
 Uroczystość sadzenia dęba dla uhonorowania  
pamięci mjr. inż. Józefa Czajki przebiegała w dwóch 
etapach . W dniu 2 października odbyła się akademia 
w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem rodziny, 
gości, dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Ku ryłówce. 

 
Druga część uroczystości 
odbyła się w niedzielę 4 
października. Po mszy 
odprawianej przez ks. pro bo-
szcza Franciszka Gocha odbyła 
się prezentacja postaci Józefa 
Czajki.   
Józef Czajka ur. się w Tar na-
wcu 11 marca 1885 r. Do 

szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnym 
Tarnawcu, a na stę pnie do gimnazjum realnego w 
Jarosławiu. Po zdaniu egza minu maturalnego 
studiował geodezję na uczelni wyższej wówczas 
zwanej Szkołą Techniczną w Lwowie (od 1920 
Politechnika Lwowska). Po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę zawodową na terenach Galicji.
Z chwilą wybuchu I wojny światowej Józef Czajka  
wstąpił do Legionów Polskich w stopniu porucznika.  
Okazał się wybitnym i odważnym dowódcą. Za 
zasługi na polu walki został odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych. Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, bierze udział w wojnie polsko – 
bolszewickiej. Służbę wojskową kończy w stopniu 
kapitana saperów. Po demobilizacji zamieszkuje w 
Tarnowie. Inż. Józef Czajka angażuje się w życie 
społeczne Tarnowa. Za działalność społeczną zastaje 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, pełni funkcję 
prezesa Lwowskiego Towarzystwa Geodetów, zaś         
z wojska dostaje awans na majora rezerwy piechoty. 
Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku otrzymuje  
przydział do 6 Dywizji Piechoty generał brygady 
Bernarda Monda. Generał powierza mu stanowisko 
komendanta obrony Tarnowa. Gdy wybucha wojna  
rozkazem dowódcy przeniesiony zostaje do Zamościa, 
a w końcu do Tarnopola. 
Po wkroczeniu sowietów na teren Polski mjr Józef 
Czajka dostaje się do niewoli. Podczas ekshumacji  
grobów katyńskich jego ciało znaleziono obok zwłok 
gen Smorawińskiego kolegi z czasów legionów.

Sadzenie dębu dla uhonorowania pamięci Józefa 
Czajki odbyło się w pobliżu kościoła parafialnego. W  
uroczystości wzięli udział miedzy innymi: wnukowie 
Marek i Krzysztof Czajka wraz z rodziną. 
11 listopada 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński mianował st. 
posterunkowego Józefa Czerwonkę na pierwszy 
stopień oficerski aspiranta Policji Państwowej,         
a mjr rez. inż. Józefa Czajkę na stopień 
podpułkownika Wojska Polskiego. 

Rodzina Józefa Czerwonki i władze samorządowe Uroczystości na Kalówce
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Nasi pracownicy doceniani są także przez innych
W ostatnim czasie medalami Prezydenta RP za wieloletnią pracę otrzymali pracownicy Urzędu Gminy w Kuryłówce:

Ryszard Skiba, Grażyna Niemczyk, Halina Bzdoń, Józef Marczak, Andrzej Ćwikła. 

Natomiast pra co wni  ca Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ku ry-
łówce Stanisława Czerniecka otrzymała 
wyróżnienie starosty le żaj skiego podczas 
uroczystości z okazji obchodów Dnia 
Pracowników Służb Społecznych.

PAROCHIE GRECKOKATOLICKIE NA ZASANIU KURYŁOWSKI  c.d.

Prawie w nie-
zmie nionej ilości parafie 
greckokatolickie weszły 
w XIX wiek. Na Zasaniu     
w okolicach Leżajska 
przestała tylko istnieć 
parafia w Brzyskiej Woli. 
Zbyt mała ilość wy zna-
wców nie pozwoliła na 
utrzymanie samo dziel no-
ści parafii która  zo stała 
wchłonięta przez parafię 
w Kuryłówce, a istnie-
jąca we wsi cerkiew stała 

się cerkwią filialną. Trudno ocenić kiedy swą samo-
dzielność straciła parafia w Ożannie. Na podstawie 
dostępnej nam wiedzy możemy ustalić chronologię 
posługi kapłańskiej księży grecko katolickich w Ożannie 
od połowy XVIII wieku.Wspomniana wyżej wizytacja 
dekanatu jarosławskiego wymienia jako parocha 
Stefana Hlibowicza /około 1777 roku/, Michał 
Golański lub Wolański około (1789 roku - 1825 roku), 
Jan Dubrowicz w latach  (1825 -1875) występujący 

jako paroch (proboszcz) parafii Kuryłówka .
W tym okresie posługę w Ożannie pełnili: 

Elios Chomicki około (1827 roku – 1829 roku?) Jan 
Chlibowicz (1844-1845), Antoni Żelechowski (1846), 
Jan Mochnacki (1847), Jan Pawłowski (około 1850), 
Cornelius Saik około 1865 roku.

Po analizie powyższych wpisów można pokusić 
się o następujące wnioski: Jan Dubrowicz przybył na 
Zasanie około 1825 roku. Był początkowo admini-
stra torem parafii, a następnie proboszczem parafii 
greckokatolickiej w Kuryłówce. Przy nazwiskach 
księży pełniący posługę w Ożannie widnieje określenie 
cooperator /współpracownik, partner/. Jeśli ta hipoteza 
jest trafna to można przyjąć, że parafia w Ożannie 
została włączona do kryłowskiej około 1825 roku. 
Błędna zatem jest informacja, że w XIX wieku obok 
dużej obszarowo parafii kryłowskiej istniała mniejsza 
parafia greckokatolicka w Ożannie . Przez cały okres 
występowania w księgach wpisów Jana Dubrowicza 
stosowano określenie parohus. Przy nazwiskach innych 
księży takiego określenia nie ma. Dopiero przy nazwisku 
Jana Czerewko wpisano określenie administrator 
parafii rgr /religii greckokatolickiej/. 
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W 1865  roku w Ożannie wsi prawie jednolitej 
pod względem narodowościowym, a co za tym idzie 
pod względem wyznaniowym oddana zostaje nowa 
drewniana cerkiew. Prawdopodobnie wtedy  wzniesiono 
również budynek plebanii wraz z zapleczem  go spo-
dar czym. Kuryłowski proboszcz zapewne w poro zu-
mieniu z swoimi władzami zwierzchnimi zadbał aby 
nie przysyłać do Ożanny nowych księży .Tym samym 
mógł zamieszkać w nowo wystawionych budynkach 
plebańskich w Ożannie. Zabudowania plebańskie       
w Kuryłówce były już bardzo stare i stały się mało 
reprezentacyjne dla parocha, a przede wszystkim nie 
spełniały potrzeb gospodarczych scalonego beneficjum 
parafialnego /prawie 200 mórg/. Kierując się tymi  
przesłankami przeniesiono siedzibę parochii kryłowskiej 
do Ożanny. Jest to jedynie hipoteza dotycząca daty 
przeniesienia kancelarii parafialnej do Ożanny. 
Zaznaczam, że nadal była to parafia greckokatolicka 
w Kuryłówce .
Pełniący kapłańska służbę przez wiele lat paroch 
Dubrowicz nie mógł podołać wszystkim obowiązkom. 
Do pomocy staremu proboszczowi przysłano cooperatora  
Jana Czerewko. 
W sierpniu 1875 roku Jan Czerewko ( prawdopodobnie 
po śmierci proboszcza) obejmuje funkcję admini stra-
tora parafii greckokatolickiej w Kuryłówce z siedzibą 
w Ożannie. W wrześniu 1875 roku proboszczem 
parafii kryłowskiej Religi greckokatolickiej zostaje 
mianowany Piotr Pleszkiewicz . 

W 1885 roku nastąpiła reorganizacja struktur 
kościoła greckokatolickiego.
W Stanisławowie utworzono nową eparchię.Ostatecznie 
podział administracyjny przedstawiał się  następująco: 
metropolia halicka z siedzibą w Lwowie, dwie 
eparchie przemyska i stanisławowska. W skład parafii 
kuryłowskiej wchodziły: Ożanna (515 grekokatolików), 
Kuryłówka (466 wyznawców), Tarnawiec (28 wyznawców), 
Jastrzębiec (36 grekokatolików), miasteczko Rzuchów 
(około 400 wyznawców) i Brzyska Wola w Wólka 
(ponad 300 wyznawców). Łącznie parafia liczyła 
ponad 1842 wyznawców, należała do dekanatu 
kańczuckiego diecezji /eparchii /przemyskiej - za 
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich „T.7. Warszawa 1886 rok.. 

Po pięciu latach służby proboszcz Piotr 
Pleszkiewicz obejmuje parafię w Leżajsku, a na 
posługę do Kuryłówki oddelegowano parocha Tomasza 
Szumiało. Jego dziełem jest murowana cerkiew            
w Kuryłówce oddana wiernym w użytkowanie               
w 1896 roku.
Jest to jedna z pierwszych cerkwi greckokatolickich 
zbudowana z materiału niepalnego /cegły/ na Zasaniu.
Cerkiew posadowiona została na rzucie krzyża 
greckiego z kopułą na ośmiobocznym bębnie. Nad 
kopułą duży krzyż z półksiężycem symbolizującym 

patronkę Cerkwi Najświętszą Maryję Pannę.
Charakterystyczną cechą kuryłowskiej cerkwi jest  
osiem wieżyczek na każdym rogu krzyża zakończone 
baniastymi kopułami z małymi krzyżami. Nową 
cerkiew wzniesiono w miejsce starej którą rozebrano 
/zdjęcie drewnianej cerkwi przez lata wisiało jako 
pamiątka w zakrystii nowo wzniesionej/. Jako, że 
nowa budowla rozmiarami wykraczała poza zarysy 
swej poprzedniczki, budowniczowie zmuszeni byli 
kopać fundamenty w obrębie cmentarza położonego 
tuż obok. Naruszone groby, a właściwie szczątki zwłok 
zastała umieszczona przy fundamentach nowo wznoszonej 
świątyni. Cerkiew zbudowano wg nowego stylu 
(neogotyk) odbiegającego od stylu rosyjskiego. Świą-
tynia ma zachowaną tradycyjną symbolikę obrządku 
wschodniego: babiniec, nawę i prezbiterium. Prezbi-
terium symbolizuje niebo, tam znajdowało się taber-
nakulum, stolik liturgiczny i tam kapłan odprawiał 
nabożeństwo. Prezbiterium od nawy rozdzielała ściana 
ikon tzw. Ikonostas.
Wizerunki Boga i świętych ułożone są w ścisłe 
określonym jednakowym dla każdej cerkwi porządku. 
W nawie na środku stał na stoliku krzyż i obraz 
patrona świątyni tj. Św. Mikołaja. Nawa symbolizuje 
Ziemię. Babiniec był pierwotnie miejscem dla kobiet 
i dla spóźniających się na mszę. Symboliki w 
kuryłowskiej cerkwi można doszukać się więcej. 
Została zbudowana w najwyższym miejscu na 
obszarze zamieszkałym przez Rusinów. Wokół cerkwi 
posadzono drzewa które dodawały jej uroku ale 
jednocześnie chroniły przed piorunami. W 1912 roku 
obok cerkwi nad skarpą zbudowano dzwonnicę na 
trzy dzwony. Padły one łupem Austriaków w 1915 
roku którzy przetopili je na armaty jak wszystkie 
dzwony kościele i cerkiewne w okolicy Leżajska. 
Można domniemywać, że zachowana dzwonnica          
w Ożannie pochodzi z tego samego okresu.

Ciekawych informacji dostarcza nam tablica 
jaka zachowała się przy wejściu do świątyni po jej  
lewej stronie /niewątpliwa zasługa ks. proboszcza 
Władysława Lorenca który nie pozwolił jej zamalować/. 
W dowolnym przekładzie przedstawia się to tak:

„Cerkiew ta zbudowana została roku bożego 
1896 staraniem proboszcza ojca Tomasza Szumiało 
za przewodnictwa Prokopa Kuryły i Michała Buczka 
dobrowolnymi datkami . Wymalowana w rok bożym 
1923 z darów Kondrata Magiery i wielkich darów 
pobożnych parafian wsi Kuryłówka za księdza ojca 
Teodora Góry i przewodnictwa Mikołaja Dutka i Prokopa 
Koby. Roboty wykonał zespół artystów z Wielkiej 
Ukrainy pod przewodnictwem Pawła Zaporowskiego? 
przy współpracy: tutaj pierwsza litera imienia i na-
zwiska czterech artystów. Zapis kończą słowa: Na 
Chwałę Bogu”
 Artyści malujący cerkiew na czas wykony wa-
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nia prac mieszkali wraz swymi rodzinami w Kuryłówce 
u miejscowych gospodarzy. Jak mówią przekazy 
słowne pochodzili z Kijowa. Podczas rewolucji 
uciekli z Rosji do Polski. Ich dalsze losy nie są znane 
ale można domniemywać podziwiając ich dzieło po-
zo stawione w cerkwi w Kuryłówce , że pracy im nie 
brakło w cerkwiach na terenach II Rzeczpospolitej.

Już w odrodzonej Polsce  zaczęły narastać 
nieporozumienia pomiędzy wiernymi z Kuryłówki,     
a proboszczem. Miejscowym wiernym nie podobało 
się, że proboszcz mieszka w Ożannie i tam należało 
załatwiać wszelkie sprawy kancelaryjne. Stanowiło to  
istotny problem gdyż wyprawa z Kuryłówki do 
Ożanny zwłaszcza pieszo pochłaniała cenny dla 
chłopów czas. Toteż przy mniej ważnych sprawach  
np. odpisy z ksiąg parafialnych  wyręczano się dziećmi  
których wysyłano do księdza z odpowiednią ofiarą. W 
przypadku innych ważniejszych czynności musiano 
je załatwiać osobiście. Wierni domagali się aby w 
Kuryłówce zamieszkał ksiądz i był ich pasterzem. 
Nieporozumienia pomiędzy proboszczem, a wiernymi 
z Kuryłówki osiągnęły apogeum około świąt Wielka-
noc nych. Doszło do tego, że księdza nie wpuszczono 
do świątyni. Zaś Boży Grób rozebrał sprowadzony 
specjalnie w tym celu ksiądz z Starego Miasta. Później  
w okresie żniw nie dopuszczono wynajętych przez 
księdza żniwiarzy z Ożanny którzy przyszli kosić 
zboże na polach parafialnych położonych w Kuryłówce. 
Zastanawiałem się długo o jakiego księdza mogło 
chodzić .
Czy zasłużony ksiądz dziekan, budowniczy cerkwi 
mógł popaść w taką niełaskę parafian z Kuryłówki?  
Chyba nie? Proboszcz Tomasz Szumiało pełnił posługę 
kapłańską w parafii od 1880 roku do 1919 roku, prawie 
czterdzieści lat. Doszedłem do wniosku, że po tylu latach 
pracy w nie mógł zasłużyć sobie na taka nie wdzięcz-
ność. Zatem ta przykra okoliczność mogła spotkać 
jego następcę tj. Hilarego Kuciela który przybył do 
Ożanny w 1919 roku. Ostry protest kryłowskich parafian 
przyniósł oczekiwany skutek. W 1920 roku do Kury-
łówki przybywa ksiądz Teodor Góra i tu zamieszkuje. 
Hilary Kuciel jako ekspozytor pozostał w Ożannie. 
 Za takim rozumowaniem przemawia jeszcze 
jeden argument. Analizując zapisy tablicy pamiątkowej 
umieszczonej w kryłowskiej cerkwi na zakończenie 
wykonania polichromii z 1923 roku tj w trzy lata po 
przybyciu o. Teodora Góry do Kuryłówki doszedłem 
do następujących wniosków: w odniesieniu do o. To-
ma sza Szumiało użyto określenia paroh - proboszcz, 
ale przy nazwisku Teodora Góry wpisano świaszczenik 
– ksiądz. Zatem Teodor Góra nie był w 1923 roku 
proboszczem parafii w Kuryłówce (nie miał oficjalnej 
nominacji). Gdyby taką godność piastował zapewne to 
określenie znalazło by się na historycznej tablicy. Wszak 
takie wiadomości kieruje się do przyszłych pokoleń.

Na cmentarzu w Ożannie odnalazłem   
nagrobek: „Tu spoczywa o. Toma +1 października 
1925 i Maria + 16 stycznia 1907 Szumiło”. Zatem 
stary ksiądz po zdaniu obowiązków nie wyjechał            
z Ożanny i zapewne wraz z nowym ekspozytem 
mieszkał na plebani do końca swych dni. Został 
pochowany w wspólnym grobie zapewne z żoną 
Marią /obowiązek bezżeństwa został wprowadzony 
na terenie diecezji przemyskiej w okresie między-
wojennym i został później rozciągnięty na wszystkich 
kapłanów unickich w Polsce. Celibat nie dotyczy  
księży prawosławnych„/. 

W wyniku antagonizmów narodowościowych 
i ostrego konfliktu wewnątrz wsi z parafii w Kuryłówce 
odchodzi w 1928 roku dotychczasowy proboszcz 
Teodor Góra, a jego obowiązki przejmuje ksiądz 
Michał Posiekiera i pełni je do czasu wyjazdu do 
związku sowieckiego na wiosnę 1945 roku. Podobnie 
potoczyły się losy księdza Hilarego Kuciela który uniknął 
śmierci na punkcie przesiedleńczym w Piskorowicach  
i także wyjechał z ocalałymi wiernymi na wschód .

Warto wspomnieć o fundatorze dwóch dzwonów 
w okresie międzywojennym które zawisły na dzwon-
nicy w Kuryłówce w miejsce zarekwirowanych przez 
zaborcę, był nim  Mikołaj Chudy. Większy z dzwonów 
nosił imię Mikołaj. W okresie okupacji podzieliły one 
losy swych poprzedników. O zakopanych w „Łozinie” 
dzwonach krążą mity. Gdy ksiądz Władysław Lorenc 
przejmował od władz komunistycznych cerkiew po 
1981 roku z przeznaczeniem na świątynię łacińską, 
zwrócił się z prośbą o wskazanie miejsca rzekomego 
ich ukrycia. Otrzymał zapewnienie, że dzwony zostały 
wywiezione na polecenie Niemców furmanką do 
Biłgoraja.
Na koniec przytoczę nazwiska: Jerzego Kani, Mikołaja 
Dutka i Jana Nikiruja którzy w tej kolejności byli 
Diakami /osobami wykonującymi pieśni religijne 
podczas nabożeństw, w czasie udzielania sakramentów 
lub na pogrzebach - w Cerkwi nie ma organów/.
Diakowie przechodzili specjalistyczne szkolenie           
w szkole w Przemyślu. Często byli organizatorami 
chóru i bractw cerkiewnych. Funkcje kościelnego 
pełnił Antoni Osip .

Tak w wielkim skrócie przedstawia się rys 
parafii greckokatolickiej w Kuryłówce Czy jest 
wiernym odbiciem rzeczywistości tego z przekonaniem 
nie umiem powiedzieć. Starałem się w miarę swej 
wiedzy nakreślić jak najwierniejszy obraz minionych 
lat. Zapewne  nie ustrzegłem się błędów. Jeśli takowe 
popełniłem, nie były przez mnie zawinione. Szczupłość 
materii z jaką  miałem okazję się zapoznać była 
główną tego przyczyną . 

                                    
Zebrał i opracował :

Roman Szałajko
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Grudzień 2009 to ostatni miesiąc realizacji projektu systemowego pn. „Czas na aktywność  
w Gminie Kuryłówka”. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce,          
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałenie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Beneficjentami projektu było 10 kobiet z terenu Gminy 
Kuryłówka, były to osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku 
aktywności zawodowej, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczki poprzez udział w projekcie 
skorzystały ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, oraz doradztwa zawodowego, poprzez które 
nabyły umiejętność oceniania, diagnozowania jak również podniosły poziom wiedzy w zakresie poszukiwania 
skutecznych form rozwiązań problemów osobistych i zawodowych. Ponadto beneficjentki aktywnie i z dużym 
zaangażowaniem uczestniczyły w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, co pozwoliło im 
zwiększyć wiarę we własne siły, podnieść poziom aspiracji zawodowych, pogłębić umiejętność zarządzania 
własnym budżetem domowym, jak również wykształcić w sobie umiejętność postawy asertywnej a tym samym 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Reasumując należy zaznaczyć, iż poprzez 
uczestnictwo w projekcie systemowym „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” zwiększyła się u uczestniczek 
wiara we własne możliwości związana z rozwojem osobistym, społecznym i zawodowym, a co za tym idzie 
ograniczeniem zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.  

Jednak to nie koniec działań projektowych, w roku  2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
rozpoczyna realizację kolejnego projektu systemowego w którym zaplanowane są następujące działania 
projektowe: treningi komunikacyjne, warsztaty aktywnych technik poszukiwania pracy oraz kursy zawodowe 
w zakresie: „Opiekuna osób starszych”, „Obsługi kasy fiskalnej” i „Kucharza małej gastronomi”. Wszystkie 
chętne bezrobotne lub nieaktywne zawodowo kobiety, poszukujących pracy, będące w wieku aktywności 
zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zapraszamy do udziału w projekcie. 

Gmina Kuryłówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Kuryłówce 

 
Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doświadczenia drogą do wiedzy w Zespole Szkół w Dąbrowicy

Zespół Szkół w Dąbrowicy został zakwalifikowany do projektu  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżet państwa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Modernizacja treści i metod kształcenia. 
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w 
praktyce teorii Howarda Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich 
zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, 
a szczególnie:

1. językowej
2. matematyczno – przyrodniczej
3. artystycznej i ruchowej
4. komunikacyjno – informacyjnej
5. społecznej

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu 
materiałów metodycznych. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach 
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dodatkowych. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu 
inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela jest nawiązanie 
współpracy z rodzicami uczniów. W ramach projektu szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych oraz 
dodatkową pulę godzin zajęć lekcyjnych.

Projekt ma wiele korzyści: 

Dziecko - rozwija własny potencjał intelektualny, buduje motywację do nauki, korzysta z bogatego zestawu 
środków dydaktycznych, dostaje szansę lepszego startu szkolnego. 

Nauczyciel - wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne, tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań 
utworzone w klasie, realizuje autorskie pomysły. 

Szkoła - otrzymuje zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8000 zł., służących uczniom klasy I, 
zyskuje środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych, w perspektywie uzyskuje lepsze efekty pracy. 

Rodzice – odkrywają potencjał swoich dzieci, lepiej mogą zorganizować im środowisko rozwoju. 

Środowisko lokalne – uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny i życiowy 
dziecka

W Dąbrowicy projekt realizowany od ubiegłego roku szkolnego, adresowany jest w pierwszym etapie 
do uczniów klasy, której wychowawcą jest Pan Janusz Pęcak. Praca w ramach projektu będzie przebiegać           
w klasach pierwszych przez kolejne dwa lata do 2011 roku. 

Pierwsze lata doświadczeń szkolnych to ważny czas, decyduje on o przyszłych losach dziecka, 
wyznacza jego stosunek do nauki, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie, kształtuje poglądy i rozwija 
zainteresowania.

PROMOCJA ALBUMU GMINA KURYŁÓWKA
W sierpniu br. w Kuryłówce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe,           bo związane z promocją 
pierwszego wydawnictwa o gminie. Album „Gmina Kuryłówka” nie był jednak jedyną atrakcją tego wieczoru, 
bowiem promocji towarzyszyła wystawa prac miejscowej malarki Marii Ćwikła oraz prezentacje artystyczne 
:mini recital  Państwa Paluchów i sekcji orkiestry dętej GOK-u. 

(Zainteresowanych informujemy, że album można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuryłówce).

Wójt Tadeusz Halesiak 
pogratulował malarce 
Marii Ćwikła sukcesu 
w pracy twórczej

Autorzy albumu z przyjemością opowiadali
o pracy nad publikacją
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Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego którego wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej 
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305).potwierdzającego, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, 
poz.1654).

MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL MIKOŁAJ 2009
Festiwal	 piosenki	 Mikołaj	 ma	 już	 wieloletnie	 tradycje	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Kuryłówce.  
Zainaugurowany wiele lat temu najpierw jako przedsięwzięcie gminne, później powiatowe, aż z czasem 
osiągnął rangę międzypowiatowego. Odbywa się on w szczególnej atmosferze, gdyż sama data festiwalu jest 
już magiczna i wszystkim kojarzy się z czymś radosnym i przyjemnym. Rywalizacja uczestników w tym dniu 
też rządzi się innymi prawami, dla nich ważny staje się udział w tym niezwykłym  wydarzeniu, a osiągnięte 
sukcesy są jedynie uzupełnieniem radosnych przeżyć. A na scenie w tym dniu dzieje się bardzo wiele. To nie 
tylko prezentacje wokalistów, ale także zespołów tanecznych, instrumentalnych i oczywiście z niecierpliwością 
wyczekiwana wizyta Mikołaja, który obdarowuje wszystkich drobnymi upominkami. Uczestnicy spotkania są 
wręcz skazani na dobry humor i w wyśmienitych nastrojach i gromkimi brawami dopingują występujących na 
scenie artystów. (zdjęcia na okładce)
W tym roku Jury w składzie Magdalena Czechowicz, Janusz Szpila, Dariusz Wołczasty nagrodziło następujące 
osoby: 
Nagroda główna GRAND PRIX – Alicja Wróbel
W kategorii I (klasy I-III)
I miejsce – Julia Kurasiewicz
II miejsce – Martyna Niemirowska
III miejsce – Karolina Kargol
Wyróżnienia: Aldona Szczepańska, Dominik Gruca

Kategoria II (kl. IV – VI)
I miejsce – Łukasz Kurant
II miejsce - Joanna Szpunar
III miejsce – Katarzyna Zagaja
Kategoria III (I – III kl. Gimnazjum)

I miejsce – Ewelina Brudniak
II miejsce Marta Kiełbowicz
III miejsce Agata Zielonka
Wyróżnienie: Ewelina Olejarka
Organizatorzy festiwalu składają serdeczne podziękowania Sponsorom, którzy wsparli to przedsięwzięcie: 
MZK w Leżajsku, OSP Kuryłówka, RSUH Kuryłówka, FHU Multi – dach Leżajsk, INSTAL-SAN w Leżajsku, 
Arcus Soft Leżajsk, ENTER Leżajsk, MOSiR Leżajsk, SKOK Stefczyka o/Leżajsk, Klub Motocyklowy 
WEHIKUŁ. 
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LÊni dookoła choinkowy blask, 

niebo pełne Êniegu, niebo pełne gwiazd. 

Niech Âwi´ta radoÊcià wypełnià Wasz dom,  

a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom

LÊni dookoła choinkowy blask, 

niebo pełne Êniegu, niebo pełne gwiazd. 

Niech Âwi´ta radoÊcià wypełnià Wasz dom,  

a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom

Czytelnikom Kuryłowskich WieÊci
˝yczy zespół redakcyjny

Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta
serdeczne ˝yczenia prze˝ywania

Bo˝ego Narodzenia
w zdrowiu, radoÊci i ciepłej, rodzinnej atmosferze

Kolejny zaÊ Nowy Rok niech b´dzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeƒ

˝yczà
Wójt i Rada

Gminy Kuryłówka
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