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Mimo, że budowa kanalizacji w Kuryłówce angażuje 
ogromne środki finansowe, to nie ucierpiało z tego 
powodu, ani też nie zostało zagrożone w realizacji, 
żadne z zadań inwestycyjnych planowanych na ten 
rok. I tak zgodnie z planem zakończono budowę 
Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej – 
jedynego budynku użyteczności publicznej w tej 
miejscowości, w którym swoje miejsce będą mieli 
strażacy, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, rada sołecka,    

a także dzieci i młodzież, dla których zostaną zorgani-
zowane zajęcia świetlicowe. Koszt tego obiektu ok. 
725 tys. zł. Równocześnie podobny Dom wiejski powstaje 
w Tarnawcu, obecnie trwają tam prace wykończeniowe 
dachu i stolarki okiennej. 
Ponadto pozyskano 85% dofinansowania z ogólnej 
kwoty ok. 800 tys. zł.( w ramach RPO) na wymianę 
kotłowni węglowej na  pompy ciepła i wykonanie 
ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 

Woli. Zadanie to jest w trakcie realizacji. 
Kolejny punkt w tegorocznym planie, 
który stał się faktem, to pozyskanie 
(również           z RPO) 85% dofinansowania   
z ogólnej kwoty 1 mln 350 tys. zł                             
z przeznaczeniem na zakup samochodu 
strażackiego i remont strażnicy OSP                 
w Jastrzębcu.
W lipcu br. rozpoczęto prace nad wykonaniem 
elewacji i ogrodzenia budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce- to pierwszy 
etap zadania oszacowanego na kwotę          
204 tys. zł. Drugi etap polegający na 
zagospodarowaniu terenu wokół GOK–u 
oraz wykonaniu parkingu, przewidziany 
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jest na rok następny. Dofinansowanie na to 
zadanie w wys. 75% kosztów pozyskano         
z programu Leader w ramach PROW.            
W gminie realizowane są także inwestycje        
z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Po 
tym jak w roku ubiegłym Szkoła 
Podstawowa w Brzyskiej Woli i Szkoła 
Podstawowa w Kulnie uzyskały dofinan so-
wanie w kwocie po 6 tys. zł z ministerialnego 
programu Radosna Szkoła na zorganizowanie 
tzw. miejsc zabaw dla dzieci. W tym roku 
do programu tego przystąpiły Zespół Szkół 
w Dąbrowicy, który otrzymał także 6 tys. zł. 
i Zespół Szkół w Kuryłówce – 12 tys. zł.  
Ponadto przy Zespole Szkół w Kuryłówce 
w ramach tego samego programu powstanie plac 
zabaw o wartości 126 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 
tutaj 50%, pozostała kwota to środki własne gminy.
Również w ZS w Kuryłówce kosztem ok 40 tys. zł. 
udoskonalono warunki pracy w oddziałach 
przedszkolnych. Dzięki temu dzieci zyskały znacznie 

większą przestrzeń do zabawy i wszechstronnego 
rozwoju. Wskazane wyżej zadania dotyczą obecnego 
okresu, a do końca roku jeszcze wiele miesięcy, więc 
jeśli będzie to czas równie pomyślny jak ten, gmina 
nasza wzbogaci się o wiele nowych inwestycji 
niezwykle istotnych dla mieszkańców.

Dnia 18 lipca 2010 r. na stadionie sportowym 
w Kuryłówce, w ramach projektu pt. „Przyszłość             
z tradycjami” operacji z zakresu małych projektów         
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 
realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Gminy Kuryłówka odbyły się Dni Gminy Kuryłówka. 
Organizatorami byli: Wójt Gminy Kuryłówka, wspomniane 
wyżej stowarzyszenie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kuryłówce oraz LKS „Złotsan” 
Kuryłówka.

Imprezę rozpoczęto meczami juniorów i seniorów 
z Kuryłówki i Brzyskiej Woli, po których miały 
miejsce liczne atrakcje, m.in.: wioska indiańska WAPITI, 
która oferowała dzieciom strzelanie z łuku i dmuchawki, 
łowienie ryb, wyścigi węży, czy malowanie twarzy, 
loteria, w której główną nagrodą był przelot balonem, 
a także koncert Orkiestry Dętej GOK. 

Po występie orkiestry nadszedł czas na oficjalne 
otwarcie imprezy. Tadeusz Halesiak - wójt gminy wraz 
z przybyłymi gośćmi dokonał uroczystego otwarcia 
Dni Gminy, następnie wręczył podziękowania dla Kół 
Gospodyń z Wierzawic, Kulna, Koloni Polskiej i Kuryłówki 
za przygotowanie prezentacji dań regionalnych. 

Podczas imprezy znakomity pokaz dali Ułani 
wraz z towarzysząca im Amazonką. Cięcie szablą, 
ujeżdżanie oraz skoki przez przeszkody, czy kaskaderka 
wzbudziły zachwyt wśród widzów. Po zakończonym 
pokazie jeszcze długo dyskutowano o jeźdźcach i ich 
wspaniałych koniach, a tym czasem na scenie w swoich 
strojach zaprezentowały się Panie z ludowych zespołów 

śpiewaczych oraz wokaliści z Kółka Wokalnego działa-
jącego przy GOK. 

Podczas drugiego wejścia Orkiestry Dętej na 
stadionie pojawili się panowie z Aeroklubu Stalowa 
Wola. Napełnili balon powietrzem i szczęśliwy zwycięzca 
loterii mógł pooglądać Kuryłówkę z lotu ptaka. 

Po blisko ponad tygodniowych upałach pogoda 
nie wytrzymała i spadł deszcz. Najbardziej wytrwała 
publiczność pozostała jednak na stadionie, nie przestraszyło 
to także zespołu B7A i po opadach dali koncert przyciągając 
coraz to więcej nowych słuchaczy. Imprezę zakończył 
festyn taneczny przy zespole RYTM z Rzeszowa        
w trakcie, którego można było obejrzeć pokaz 
sztucznych ogni.

Dniom Gminy towarzyszyła, także wystawa 
fotograficzna „Niech nas zobaczą – poszukiwacze dawnej 
gminy”, zorganizowana przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną, którą można było obejrzeć w sali widowiskowej 
GOK. Równocześnie z wystawą zaprezentowali swoje 
prace twórcy ludowi naszej gminy: obrazy autorstwa 
Pani Marii Ćwikła, haft Pani Jadwigi Śliwa i Elżbiety 
Bazan, szydełkarstwo Pani Danuty Kotuła, rzeźbę Pana 
Adama Kotuły oraz wyroby z drewna Pana Dariusza 
Winiarskiego.

Organizatorzy imprezy dziękują sponsorom: 
Browarowi Leżajsk (sponsor główny), PGNiG oraz  
Nati – Barbara Paszek (zdjęcia z obchodów Dni 
Gminy prezentujemy na okładce naszego wydawnictwa)

gokpb

„DNI GMINY KURYŁÓWKA”
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W dniu 16.07.2010 r. uroczyście została otwarta wystawa fotograficzna „Niech nas zobaczą – 
poszukiwacze dawnej gminy” zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuryłówce. Na ekspozycję 
składa się 449 fotografii podzielonych na bloki tematyczne: Turki; Ach te kabarety; Teatr jest po to, aby 
wszystko było inne niż dotąd; Imprezy; Dawno temu w gminie; To były piękne dni; Co tam w modzie słychać; 
Gdzie ci mężczyźni, Wszystkie dzieci nasze są... 

Fotografie ukazują niepowtarzalny nastrój chwil, które już minęły, a o których warto pamiętać. 
Zatrzymane w kadrze twarze, sprzęty, domy, uśmiech dziecka, ludzie przy pracy – są świadectwem otaczającego 
nas świata, jego przeszłości, kultury i tradycji.

gbpldz

NIECH NAS ZOBACZĄ…

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wójt gminy 
– Tadeusz Halesiak
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 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 
Kuryłówka w okresie wakacyjnym realizuje Program 
Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. 
Nazwa projektu to „Mieć i wiedzieć jak - czyli pełna 
kultura przy jedzeniu”. Okres realizacji projektu: od 
01.07.2010r. do 31.08.2010r.
Liczba wydanych posiłków w okresie wakacyjnym wy-
nosić będzie 3333. W naszym przypadku będą to 
drożdżówki.
Grupą docelową projektu jest 76 osób wychowanków 
Świetlic Środowiskowych w wieku od 5 do 16 lat z terenu 
gminy Kuryłówka.
Projekt zakłada wydawanie posiłków dla wychowanków 

oraz szereg innych działań.
W projekcie zaplanowane są zajęcia              
z nauki podstawowych zasad zachowania 
się przy stole, ułożenia sztućców, 
estetycznego przybrania stołu. Ponadto 
w ramach tych zajęć dzieci będą uczyły 
się zachowania w różnych miejscach 
publicznych np. szkoła, restauracja itp. 
Po zajęciach tych powstaną plakaty 
dotyczące podsta wowych zasad savoir-
vivre, które zostaną wywieszone w świe-
tlicach. Dzięki tym zajęciom u dzieci 
podniesie się wiara we własne siły             
i pewność siebie, a tym samym zostanie 
wsparty rozwój osobisty. Dzieci i mło-
dzież dzięki nowym umiejętnościom 
poczują się pewniej, pozbędą się wstydu 
i zakłopotania podczas spożywania 

posiłku w miejscach publicznych.
Cały projekt ma na celu przybliżenie dzieciom i mło-
dzieży wartości, jaką jest jedzenie tzn. nie tylko 
zaspokajanie głodu, ale również to, jakie posiłki i w jakiej 
atmosferze się je spożywa. Ważnym elementem tych 
zajęć będzie pokazanie dzieciom przykładów jak można 
spożytkować resztki, nie wyrzucając ich do kosza na 
śmieci.
Wszystkie zajęcia będą wzbogacone o krótkie ćwiczenia 
fizyczne, których celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży 
do wysiłku fizycznego i pokazanie jak dobrze ruch 
wpływa na samopoczucie.

Dożywianie dzieci w Świetlicach Środowiskowych

….a co słychać w bibliotece…

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce (Filia 
Brzyska Wola) realizuje projekt edukacyjny ph. „Mała 
wieś, wielkie wakacje”. Projekt dofinansowany jest 
przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu 
Pożyteczne Wakacje 2010. Zajęcia mają na celu 

wzbogacenie sfery intelektualnej dzieci, wprowadzenie ich w świat wartości moralnych i estetycznych oraz 
ukształtują umiejętności życia w grupie. Natomiast zajęcia sportowo-ruchowe dostarczą dzieciom dobrej 
zabawy nabywania nowych umiejętności oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
 

Równocześnie: „Biblioteka bierze udział w programie 
Akademia Orange dla bibliotek” – celem programu 
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii 
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak by 
biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi 
centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Biblioteka serdecznie zaprasza do korzystania ze swojej bogatej oferty.
PRZYJDŹ I SIĘ PRZEKONAJ
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10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ku ry-
łówce odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia 
Samorządowca. W roku bieżącym uroczystość ta zbiegła 
się z obchodami 20 rocznicy uchwalenia ustawy o sa-
morządzie terytorialnym. Wybrane 27 maja 1990 roku 
w demokratycznych wyborach władze lokalne otrzymały 
kompetencje i środki do realizacji podstawowych 
zadań publicznych i samodzielnego decydowania         
o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz      
o kierunkach rozwoju wspólnoty gminnej. 

Podczas tegorocznego spotkania wójt gminy Tadeusz 
Halesiak uhonorował osoby, które wzorowo i z dużym 
zaangażowaniem realizują działania na rzecz społe-
czności lokalnej. 
W pierwszej kolejności nagrodzono pracowników 
Urzędu Gminy w Kuryłówce: Lucynę Dziwota, 
Halinę Bzdoń, Romana Szałajko, Jolantę Masełek, 
Marię Szozda-Mazurek, Stanisława Pawelca, Andrzeja 
Ćwikłę, Bronisławę Staroń, Następnie wręczono wy-
róż nienia kierownikom i pracownikom jednostek 
organizacyjnych gminy: Józefowi Błońskiemu, Annie 
Bienias (GZOS), Alicji Kycia, Róży Parobek (GOPS), 
Stanisławie Bagniak, Marii Kiszczak (ZGK)  i Cecylii 
Staroń (GBP).

W następnej kolejności nagrody odbierali :
- Za wzorową współ  pracę z sa mo rządem po wia towym, 
miej skim, miejsko-gmin  nym i gminnym oraz w dzie-
dzinie bez pie  czeństwa pub li cz ne go: Robert Żołynia – 
Starosta Leżajski Tadeusz Trębacz – Bur mistrz Miasta 

Le  żajska, Robert Gnatek 
– Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sa rzyna, Marian 
Szko dziński – Ko men dant 
Powiatowy Po licji w Le-
żajsku, Wie sław Kruba, 
Jan Tubiak – z Posterunku 
Policji w Kuryłówce.

- za współpracę miedzy 
instytucjami w dziedzinie 
przeciwdziałania skut kom 
bezrobocia oraz pomocy           
w poszukiwaniu pracy: 
Agnieszka Czapla - Dy-
rek tor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Le żaj sku. 

- za znaczące osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej: Elżbieta Fus, 
Dorota Lewkowicz- nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli, Lucyna Pietrycha, Beata Kamińska, 
Krzysztof Leja – Zespół Szkół w Dąbrowicy, Władysława 
Szałajko- Szkoła Podstawowa w Kulnie, Małgorzata 
Sztyrak, Joanna Serkiz – Zespół Szkół w Kuryłówce.  
- za upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci       
i młodzieży: Kamil Antonik (SP Brzyska Wola), Paweł 
Deryło (ZS Dą bro wica), Irena Wnuk (SP Kulno). 
Wie sław Bagniak, Ta deusz Kyć (spon sorzy i organi za-
torzy przed się wzięć sportowo-rekre acyjnych).

- za wybitne osiąg nięcia sportowe: Katarzyna Wilkos 
i Anna Socha z Brzyskiej Woli.

- za współpracę na rzecz integracji społeczności lo-
kal nej: Proboszcz parafii Brzyska Wola ks. Henryk 
Skałuba, Proboszcz parafii Bystre ks. Janusz Granda, 
Proboszcz parafii 
Kolonia Polska ks. 
Stanisław Sroka, 
Proboszcz parafii 
Luchów Dolny ks. 
Aleksander Panek.
 Wszystkim 
wyróżnionym i na-
grodzonym ser de-
cznie gratulujemy 
i życzymy suk ce-
sów w dalszej pracy 
zawodowej i w dzia-
łalności spo łe cznej.

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 2010 
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 Lato kojarzy się ze słońcem, odpoczynkiem, 
aktywnością ruchową poprzez sport, wycieczki i zabawę.

W taki sposób, w niedzielę, dnia 11 lipca 2010 r. 
na stadionie sportowym w Brzyskiej Woli, całe rodziny 
mogły przyjemnie spędzić czas na Pikniku Rodzinnym   
i Turnieju piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka. 
Organizatorami byli LKS „Brzyska” z Brzyskiej Woli 
oraz GOK i GBP w Kuryłówce. Pojawiło się 12 drużyn, 
które zacięcie rywalizowały ze sobą o nagrody, a było,  
o co walczyć. 
 Od wczesnych godzin południo wych dzieci 
mogły się cieszyć atrakcjami przygotowanymi przez 
Jednostkę Strze lecką nr 2035 z Leżajska. Najmłodsi 
mogli spróbować swoich sił na specjalnie dla nich przygotowanej strzelnicy, natomiast odważni mieli 
możliwość zjazdu na linie pod okiem wykwalifikowanych żołnierzy.
 Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w godzinach popołudniowych. Wystąpiły dziewczęta z kołka 
wokalnego GOK działającego przy SP w Brzyskiej Woli, Panie z Zespołu Śpiewaczego, również           z Brzyskiej 
Woli, które wraz ze swoim „akordeonistą” dały krótki pokaz swoich możliwości śpiewając piosenki biesiadne 
oraz Orkiestra Dęta GOK. 

Po rozgrywkach piłkarskich w dwóch kategoriach wiekowych zostali wyłonieni półfinaliści i finaliści 
oraz odbył się konkurs plastyczny dla najmłodszych. Liczba uczestników mile zaskoczyła organizatorów. 
Ponadto swoim pokazem akrobacji lotniczych uświetnili imprezę chłopaki z Klubu Modelarskiego „Lotnik”     
z Wierzawic.
 Po meczach zostały wręczone puchary przez Wójta Gminy Tadeusza Halesiaka, który pogratulował 
drużynom zaangażowania i sukcesów w rozgrywkach oraz nagrodził zwycięzców (1. Brzyska Wola, 2. Browar, 
3. Kuryłówka juniorzy, 4. Elinsbud)
 Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe sponsorom: GMINA KURYŁÓWKA, BROWAR 
LEŻAJSK, METEOR - Tadeusz Kyć, DRIMPOL Leżajsk – hurtownia mrożonek, ALLMAT Leżajsk – skład 
materiałów budowlanych.

gokpb

PIKNIK RODZINNY, BRZYSKA WOLA

Gminne obchody „ Dnia Strażaka” w tym roku 
zbiegły się z rocznicą 85-lecia działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ożannie, która była gospodarzem 
tegorocznych uroczystości. 

Święto strażaków połączono jeszcze z jednym 
doniosłym wydarzeniem. W dowód społecznej służby, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożannie  ufundowano 
sztandar. 

Uroczystości gminne rozpoczęto Mszą Świętą 
w kościele pw. Świętego Antoniego w Ożannie, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Franciszek Goch. Podczas 
mszy dokonano poświęcenia sztandaru.
 Po uroczystościach kościelnych delegacje 
strażaków udały się na plac przy zabytkowej dzwonnicy, 
gdzie odbył  się uroczysty apel. Na strażackie święto 
do Ożanny  przybyli: poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz, wicestarosta leżajski Józef Majkut, członek 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Mieczysław Kot,

komendant Powiatowy Policji dr insp. Marian Szkodziński 
oraz przedstawiciele władz gminnych z Tadeuszem 
Halesiakiem- wójtem gminy Kuryłówka. Wójt pełniący 
jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Gminnego 
Związku OSP w swym wystąpieniu podziękował 
ochotnikom za ich społeczną służbę. Podkreślił trud    
i wysiłek strażaków jaki włożyli podczas niesienia 
pomocy w trakcie powodzi, która miała miejsce            
w dniach 17-20 maja br. Tylko dzięki ochotnikom 
udało się zapobiec wielu nieszczęściom, które mogły 
dotknąć mieszkańców niemal całej gminy.
 Podczas uroczystości wręczono medale organi-
zacyjne zasłużonym strażakom, miedzy innymi Złoty 
Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał  Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ożannie dh Mieczysław 
Krupa.  
 Strażackie święto zakończono występami 
solistów Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce . 

R.Sz. 

DZIEŃ STRAŻAKA - 23 MAJA 2010 r.
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W miesiącu maju, a także w pierwszych dniach czerwca, ogromny żywioł 
wezbranych wód spędzał sen z powiek setkom mieszkańców gminy Kuryłówka.  

Najgroźniejsze dla licznych do-
mostw okazały się nie- jak się 
można było spodziewać naj-
większa w regionie rzeka San,- 
a liczne, drobne cieki wodne      
i rowy, które w wyniku ulew-
nych deszczy przybrały rozmiary 
potężnych, rwących rzek.  Woda 
niszczyła wszystko co znalazło 
się w jej zasięgu. Zalane zostały 
domy – niektóre dwukrotnie 
podczas pierwszej majowej       
i drugiej czerwcowej fali po-
wo dziowej, zniszczone zostały 

budynki gospodarcze oraz wię-
kszość upraw rolnych i łąk. 
Woda poczyniła także ogromne 
straty w infrastrukturze drogowej. 
Trudno do dzisiaj zliczyć ilość 
kilometrów uszkodzonych dróg 
na terenie gminy, tych gmin-
nych, polnych, powiatowych 
czy wojewódzkich, bo znisz-
czenia dotyczą wszystkich. Mamy 
mnóstwo zerwanych i znisz-
czonych mostów, mostków, 
przepustów, właścicielom wielu 
posesji woda uszkodziła dojazdy 
do domów i gospodarstw. Pod 

POWÓDŹ NA TERENIE GMINY 

Jestem ogromnie wdzięczny 
Mieszkańcom naszej Gminy za 
udzieloną pomoc w postaci ży
wności, środków czystości oraz 
innych niezbędnych artykułów 
dla osób poszko do wanych w po
wodzi na terenie kraju. Jedno
cześnie pragnę wyrazić dumę    
z faktu, że mam przyjemność 
współpracować z Ludźmi o tak 
wielkiej wrażliwości na problemy 
i po trzeby innych. Jest to tym 
bardziej ważne, że wiele osób 
na naszym terenie, z tegoż samego 
powodu doświad czyło trudnej 
sytuacji, a mimo to, nie zgasła  
w nich chęć niesienia pomocy 
innym – za to wszystko składam 
serdeczne podzięko wania

Tadeusz Halesiak
wójt Gminy Kuryłówka 
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wodą znalazły się też setki hektarów pól uprawnych, które dla większości mieszkańców naszej rolniczej gminy 
stanowią źródło utrzymania całych rodzin. To powoduje, że niektóre osoby doznały podwójnych szkód, 
zarówno w gospodarstwie domowym jak i rolnym, bo nie uzyskają one już w tym roku dochodu z uprawy 

owoców, warzyw, czy ty-
toniu, na co tak bardzo li-
czyły. W gminie osza co-
wano już straty poniesione 
w gospodarstwach do mo-
wych i  rolnych, wypłacono 
także pomoc finansową  tym, 
którzy ponieśli szkody            
w budynkach mieszkalnych 
na kwotę ponad 200 tys. 
zł. Natomiast poszko do-
wa ni w gospodar stwach 
rolnych otrzymają wsparcie 
finansowe niezwłocznie po 
otrzy maniu środków na 
ten cel - o ile taka pomoc 
zostanie powo dzia nom przy-

znana przez rząd RP.
 Mówiąc o tego ro-
cznej po wo dzi nie sposób 
pominąć war tego naj więk-
szych słów uznania, o  gro-
mnego zaangażowania        
w he roiczną walkę z ży-
wiołem całego sztabu lu-
dzi, którzy nie szczędzili 
ani siał, ani czasu, aby 
pomóc innym w ratowaniu 
mienia. Najliczniejszą gru-
pę stanowili tu oczywiście 
strażacy z OSP, którym 

udało się zabezpieczyć nie-
jeden dom przed zalaniem, 
ale także władze i pra-
cownicy urzędu gminy, 
którzy niezależnie od pory 
dnia, czy nocy moni to ro-
wali sytuację powodziową 
tak, aby pomoc w miarę 
możliwości dotarła na czas 
do wszystkich potrze-
bujących mieszkańców. 
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To taka nasza tradycja, że 29 czerwca każdego 
roku, w dniu św. Piotra i Pawła, zaraz po świątecznej 
Eucharystii ku czci Apostołów, założycieli pierwszych 
gmin chrześcijańskich  i współtwórców Kościoła, 
odbywa się poetycko-muzyczna uroczystość patriotyczna, 
tradycyjnie przygotowywana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce, a poświęcona tragicznemu 
zdarzeniu tego dnia, sięgającemu czasów ostatniej 
wojny. 

Co się wówczas wydarzyło? Oto cytat opisu 
zdarzenia, który rozpoczynał akademię:
„Pomnik – krzyż na „Kalówce” upamiętnia krwawą 
walkę (z 29 czerwca 1944 roku), jaka miała tu miejsce 
w czasie II wojny światowej. Tragiczne wydarzenia   
w tym miejscu są tylko jednym z krwawych epizodów 
tamtych czasów. Mieszkał wówczas w zabudowaniach 
na „Kalówce” Bronisław Kostek, brat Emila, dowódcy 
AK na teren Kuryłówki. Szwadron Kałmuków w liczbie 
około 80 szabel, po pacyfikacji Brzyskiej Woli wszedł 
do zabudowań gospodarstwa. Rozwścieczeni i głodni 
Mongołowie zamierzali posilić się tu i odpocząć. Tym-
czasem w stodole na Kalówce przebywała grupa party-
zantów oddziału „Szpaka” z rannym dowódcą. Oddział 
„Szpaka” uczestniczył w nocnej bitwie partyzantów  
z Niemcami pod Szyszkowem, w wyniku której, rozbite 

i rozproszone oddziały akowców skryły się w lasach, 
a inne po rozwiązaniu zgrupowania usiłowały przejść 
przez San. Dowódca zdecydował się na pozostanie   
w tym, zdawałoby się, bezpiecznym miejscu. Zadaniem 
natomiast Kałmuków było ich wyłapywanie i za bi ja-
nie. W tej sytuacji nie mogło zdarzyć się inaczej. 

Pierwsi z nich, którzy skierowali się do stodoły, zostali 
przywitani strzałami partyzantów. Wywiązała się 
strze lanina, w której zginęli wszyscy obrońcy „Kalówki” 
wraz z rannym „Szpakiem” - Ernestem Wodeckim,    
a w odwecie Kałmucy spalili nie tylko gospodarstwo 
Kostka, ale spacyfikowali Ożannę i Tarnawiec. Spalili 
wówczas także wszystkie zabudowania na tzw. „Czterech 
Chałupach”.

To właśnie wydarzyło się tamtego, pamiętnego 
dnia i stało się kanwą dla wieloletniej, patriotycznej, 
kuryłowskiej tradycji.

Rozpoczynając, ksiądz Wojciech Wiśniowski, 
celebrans świątecznej mszy św., ciepło powitał obecnych 
na uroczystości gości: kombatantów Koła nr 1 Armii 
Krajowej w Leżajsku, harcerzy z hufca ZHP ze sztan-
darem Koła Armii Krajowej nr 1 w Leżajsku, kom-
batantów Koła Armii Krajowej z Łańcuta ze sztan-
darem, poczet sztandarowy gimnazjum w Kuryłówce, 
przedstawicieli władz samorządowych Kuryłówki: 
Tadeusza Halesiaka wójta gminy, przewodniczącego 
Rady Gminy Krzysztofa Leję oraz Marię Horoszko - 
dyrektora MCK w Leżajsku, członków Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Leżajskiej, dyrektora ZS w Kuryłówce 
Mirona Czarnieckiego. 

Wiele słów o miłości do Ojczyzny usłyszeliśmy 
już w trakcie sprawowanej Eucharystii, a po jej za-
koń czeniu rozpoczął się patriotyczny montaż słowno–
muzyczny. 

Tu zaś słuchaliśmy pieśni „Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę”, w lirycznym solo, w wykonaniu Mateusza 
Winiarskiego, potem jego rzewna trąbka zagrała do 
wtóru wzruszającemu wierszowi recytowanemu 
pięknie przez Wiesławę Zagaję. Odżyły, odświeżyły 
się dawne przeżycia i wspomnienia przynajmniej w 
pamięci tych starszych, zamyślonych, zasłuchanych, 
czasem ze łzą w oku. Dalej usłyszeliśmy najpiękniejsze 
pieśni partyzanckie w wiązance wyśpiewanej przez 
dziecięcy zespół wokalny prowadzony przez Marzenę 
Kycię, a poezję recytowali: Katarzyna Kowal, Karina 
Kogut i Adrian Ostrowski. 

Uroczystość zakończył przejazd gości pod 
pomnik, miejsce pamięci tragicznego zdarzenia, gdzie 
w uroczystym milczeniu złożono wieńce i wiązanki.

  AJ

... by pokolenia pamiętały... czyli „Kalówka” 2010
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Z początkiem lutego 1918 roku nasilają się gwałtowne protesty uświadomionej ludności polskiej  wobec 
postanowień zawartego w Brześciu układu pokojowego.
Na 18 lutego wyznaczono datę manifestacji przeciwko oderwaniu od ziem polskich Chełmszczyzny i Podlasia 
i przyłączeniu tych ziem do Ukrainy. Na leżajskim rynku zebrali się strajkujący urzędnicy, nauczyciele i młodzież 
gimnazjalna. Wśród manifestujących byli gimnazjaliści z Kuryłówki Franciszek Kycia i Józef Josse. Zebrani 
nieśli transparenty: „Precz z Niemcami”, „Na latarnie z Wilusiem”. Rozpoczął się bojkot władz zaborczych. 

Zauważa się rozprężenie w szeregach armii Austro-Węgier. Powszechnym zjawiskiem staje się dezercja. 
Walcząca u boku Austriaków II Brygada (Polski Korpus Posiłkowy) pod dowództwem Hallera na wieść o zawartym 
układzie pokojowym przeszła przez front zrywając z dotychczasowym sojusznikiem. 

W październiku 1918 roku w Leżajsku zaczęto organizować tajne zebrania członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Związku Strzeleckiego na których omawiano plany rozbrajania Austriaków. Szczególną aktywność 
organizacyjną przejawiał Franciszek Kycia jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej. 
„Dnia 1 listopada 1918. Wielki dzień zmartwychwstania ojczyzny naszej i niepodległości Polski. Już od wczesnego 
ranka wszystka młodzież miejska i gimnazjalna przystrojona w kokardki biało-czerwone i orzełki polskie 
poczęła rozbrajać ową kompanię wiedeńską zakwaterowaną po domach leżajskich. Następnie wzięto się do 
rozbrajania żandarmerii. Nie obeszło się wprawdzie bez strzelaniny, ale wypadku śmiertelnego nie było. Cytat 
pochodzi z „Pamiętnika Kościoła i Klasztoru OO Bernardynów w Leżajsku” autorstwa ojca Czesława Bagadalskiego.  

W dniu 11 listopada 1918 roku zwolniony z więzienia Józef Piłsudski otrzymał zwierzchnictwo nad 
wojskiem jako naczelny wódz i Naczelnik państwa, a tym samym pełnię władzy. Przebywające w Warszawie 
oddziały Niemieckie skapitulowały. Rozpoczął się proces odbudowy państwa polskiego . 

8 grudnia 1918 roku w Kuryłówce doszło do wyboru pierwszego w wolnej Polsce Zarządu Gminnego.  
Naczelnikiem gminy jednostkowej wybrano Józefa Ćwikłę, asesorami zostali wybrani Paweł Stroń i Mikołaj Koba. 
Radę gminy stanowili członkowie: Jan Krzywko, Jędrzej Jurczak, Jan Rauza, Konrad Samolewicz, Jurko 
Mierzwa, Jakub Opałka, Prokop Koba, Walenty Skiba, Błażej Kycia, Jan Skiba, Tomasz Kościółek, Michał 
Buczko, Antoni Jarosz, Jędrzej Karwan. Pisarzem gminnym wybrano Walentego Szarego. Jedną z pierwszych 
decyzji jaką podjęto było zajęcie budynku żandarmerii (dawnego Urzędu Celnego – stąd nazwa „komora” lub 
bardziej znana „mury” z przeznaczeniem na szkołę i mieszkanie dla kierownika szkoły). Pierwszoplanowym 
zadaniem nowo wybranych władz było opanowanie bandytyzmu i zapewnienie ładu i porządku publicznego. 
W celu realizacji tego zadania powołano straż obywatelską, która podlegała naczelnikowi (Wójtowi). 

Nie do końca jednak bezpieczeństwo dało się zapewnić. 2 listopada (1919 r.) spadł śnieg dość grubą 
warstwą. Tego samego dnia wieczorem napadli bandyci na plebanie i pokaleczyli księdza proboszcza Łaskawskiego, 
jednak odważny ksiądz obronił się od napastników, którzy nic nie skorzystali. Ten napad jak i inne przypisano 
Wawrzyńcowi Płazie, który z bandą byłych dezerterów grasował w okolicy. Kolejnym problemem z jakim musiano 
się uporać to zapewnienie warunków zaopatrzenia ludności w artykuły niezbędne do codziennego  życia. Ponadto 
starano się uruchamiać różne formy inicjatyw gospodarczych dla złagodzenia ciężkich warunków życia mieszkańców.

Na arenie międzynarodowej Polska starała się w różny sposób uregulować swoje granice. W wyniku 
rozjemstwa państw zachodnich doprowadzono do zakończenia walk polsko–czeskich o Śląsk Cieszyński i w konsekwencji 
ustalono jego podział. 
Podobnie postąpiono w przypadku Spiszu i Moraw. W obu przypadkach decyzja państw zachodnich nie była korzystna 
dla Polski pozostawiając poza granicami nowego państwa duże skupiska ludności polskiej. Jeszcze gorzej przedstawiała 
się sprawa uregulowania granic z Niemcami. Wprawdzie traktat pokojowy z czerwca 1919 roku przywidywał oddanie 
Polsce Poznańskiego oraz część Pomorza za wyjątkiem Gdańska, to jednak o losach pozostałych ziem miał 
zadecydować plebiscyt. Chodziło o Górny Śląsk, Warmię, Mazury i Powiśle. Akcja plebiscytowa zakończyła 
się niekorzystnie dla Polski. Jej wynik byłby jeszcze bardziej krzywdzący gdyby nie postawa Powstańców Śląskich, 
którzy wzniecając trzy kolejne powstania zmienili pierwotne decyzje mocarstw zachodnich w sprawie Śląska. 
Ostatecznie przyznano Polsce znacznie więcej ziem niż pierwotnie zamierzano.

1 listopada 1918 roku proklamowana została Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa. Rozpoczęły się 
polsko-ukraińskie walki o Lwów, w których brały udział dzieci i młodzież (Orlęta Lwowskie). Na pomoc walczącym 
ruszyły liczne rzesze ochotników między innymi uczniowie gimnazjum leżajskiego zrzeszeni w Polskiej 
Organizacji Wojskowej pod dowództwem porucznika Zygmunta Kazimierza Karasińskiego w tym nasz rodak 
z Kuryłówki Franciszek Kycia. Walki o Lwów zakończono 22 listopada, ale w innych rejonach z różnym nasileniem 
trwały do wiosny 1919 roku. 18 kwietnia tego roku pod Gródkiem Jagiellońskim zginął 19 letni Franciszek 

KARTKI Z HISTORII, CZYLI PODANIA O ZIEMI KURYŁOWSKIEJ: KROK KU NIEPODLEGŁOŚCI
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Kycia - ochotnik z Kuryłówki, którego ciało zrozpaczeni rodzice przywieźli furmanką do rodzinnej wsi i tu pochowali 
go na miejscowym cmentarzu. Pogrzeb Franka przerodził się w patriotyczną manifestację mieszkańców. 

Ostatecznie walki polsko-
ukraińskie zakończono w lipcu 
1919 r. O sukcesie Polski zade cy-
do wała przybyła z Francji „Błękitna 
Armia” (nazwa pochodzi od koloru 
noszonych mundurów) generała 
Józefa Hallera. Wobec zaistniałej 
sytuacji Rada Najwyższa mocarstw 
zachodnich podjęła decyzje o prze-
kazaniu Galicji wschodniej, Polsce 
na okres 25 lat z zagwarantowaniem 
autonomii ludności ukraińskiej. 

W tym samym czasie na 
froncie północno–wschodnim trwały 
działania ofensywne przeciwko 
Armii Czerwonej. Wojsko Polskie 
zajęło między innymi Wilno, Mińsk 
i Kowel. 
Na tym etapie tworzenia pań stwo wości polskiej ważnym elementem stało się scalenie wojska w jednolity organizm. 
Proces ten okazał się bardzo trudny wszak żołnierze wywodzili się z różnych armii państw zaborczych, posiadali 
różnorodne uzbrojenie i wyposażenie. Odmienny był ich proces szkolenia i doświadczenie bojowe. Przed 
wszystkim brakowało oficerów. Starano się temu zaradzić poprzez szybkie awanse zwłaszcza wśród legionistów 
oraz organizację przyspieszonych kursów oficerskich. Prowadzone działania wojenne z Ukraińcami, a potem z bolszewikami 
spowodowały, że wojsku zaciąg ochotniczy nie wystarczał, potrzebowano nowego rekruta. 

21 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski zawarł układ z Semenem Petlurą, na mocy którego Polska obiecywała 
mu pomoc w tworzeniu republiki ukraińskiej z Kijowem jako stolicą. 25 kwietnia armia polska zaatakowała 
na froncie południowym armię bolszewicką i zajęła Kijów. W wyniku kontrofensywy konnej armii Siemiona 
Budionnego wojska polskie zaczęły się cofać na całej linii frontu. 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy 
doszło do decydującej bitwy zwanej „Cudem nad Wisłą”. Mniej liczne Wojsko Polskie nie tylko powstrzymało marsz 
sowietów na zachód, ale zadało im dotkliwe straty. Armia Czerwona zaczęła się cofać. W marszu za uciekającymi nad 
Niemnem doszło do kolejnej bitwy, w której ponownie sowieci zostali rozgromieni. W tej sytuacji zaczęto rokowania 
pokojowe.

Cdn. Zebrał i opracował 
 R. Szałajko

W dniach 1.06.2010 r. – 02.06. 2010 r. w Zespole 
Szkół w Kuryłówce odbyła się zbiórka darów dla 

rodzin poszkodowanych w tegorocznych powodziach. 
Akcją tą zajął się Samorząd Uczniowski. W tych dniach 
dary przynosili wszyscy: najmłodsi uczniowie, ich starsi 
koledzy i koleżanki oraz gimnazjaliści, a także nauczyciele. 
Nikt nie pozostał obojętny na dramat powodzian, którym 
woda zabrała wszystko. Zebraliśmy środki czystości 
oraz art. spożywcze (wodę w butelkach, makaron, ryż, 
cukier, mąkę, konserwy, odżywki dla dzieci, kawę, 
herbatę, słodycze itp.). Wszystkie artykuły odebrali 
od nas pracownicy PCPR u w Leżajsku. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom, 
oraz tym, którzy zaangażowali się do pomocy. Po raz 
kolejny udowodniliście, że można na Was liczyć!

NIBY MAŁO A TAK WIELE – KAŻDY MOŻE POMÓC
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W ramach prowadzenia działalności mającej na celu 
zapobieganie powstawania lub zmniejszanie skutków 
wypadków Dyrekcja Zespołu Szkół w Kuryłówce otrzy-
mała od Funduszu Prewencyjnego PZU SA środki     
w kwocie 800 zł. Za otrzymaną kwotę szkoła zakupiła 
apteczki ścienne, plecakowe wraz z wyposażeniem, 
kamizelki odblaskowe dla pracowników pełniących obowiązki 
opiekuna przejazdów uczniów w autobusach oraz młodzieży 
szkolnej na wyjścia zorganizowane w kolumnach pieszych 
m.in.: akcje sprzątanie świata, wycieczki, inne wyjścia 
zorganizowane poza teren szkoły. Zakup kamizelek sprawi 
wzrost bezpieczeństwa na drodze poprzez zwiększoną 
widoczność osób posiadających kamizelki, jak również 

na kształtowanie się od młodych lat nawyków noszenia elementów odblaskowych. Doposażenie i zakup 
nowych apteczek uzupełni braki wyposażenia dzięki czemu szkoła posiadać będzie już pełny stan apteczek w 
miejscach, gdzie powinny się one znajdować.

U. Zięzio

POZYSKUJEMY ŚRODKI

Dnia 21.04.2010 r w Leżajsku odbył się Powiatowy 
„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 
W kategorii Szkół Podstawowych, po wcześniejszych 
eliminacjach gminnych, gminę Kuryłówkę reprezentował 
Zespół Szkół w Dąbrowicy. W stawce sześciu drużyn, 
szkoła zajęła V miejsce.
W kategorii Szkół Gimnazjalnych naszą gminę repre-
zen tował Zespół Szkół w Kuryłówce. W stawce pięciu 
drużyn szkoła zajęła I miejsce i awansowała do finału 
wojewódzkiego w Rzeszowie. 
Indywidualnie, w stawce 15 zawodników, najlepszym 
okazał się uczeń I klasy gimnazjum w Kuryłówce 
– Jakub Sopylak, III miejsce zajął Szczepan Ciryt, 
IV miejsce Mateusz Budzyński. Opiekun drużyny 
Wiesław Gorący

W. Gorący

I MIEJSCE DLA KURYŁÓWKI

Zwycięska drużyna: od lewej Szczepan Ciryt, 
Mateusz Budzyński, Jakub Sopylak

W Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Kuryłówce 22 kwietnia 2010 r rozpoczął się jak każdy dzień tygodnia. 
Przed ósmą rano można było zauważyć schodzących się do szkoły uczniów, niektórych brykających na 
korytarzach, a innych dopiero budzących się do życia. Godzina 8.00 dzwonek na lekcję, cisza na korytarzach. 
Ale nie trwało to długo. Przed godziną 9.00 dało się zauważyć przybywających uczniów wraz z opiekunami, 
którzy witani przez organizatorów: U. Zięzio, J. Paja, J. Bazan, P. Zawierudzki powoli zaczęli się oswajać 
z miłą atmosferą panującą wśród uczniów i nauczycieli. Bo nie może być inaczej, gdy uczniowie szkół z owiatu 
leżajskiego zjeżdżają jak co roku na konkurs „Sowa-mądra głowa”. To już VII edycja, która otrzymała miano 
konkursu powiatowego. W tym roku liczba szkół biorących udział w tym przedsięwzięciu wzrosła do 12. 
W konkursie wzięły udział: Szkoła Podstawowa z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Grodziska Górnego, Grodziska 
Dolnego, Biedaczowa, Łętowni, Sarzyny, Starego Miasta, Szkoła nr 1 w Leżajsku, Społeczna Szkoła w Wólce 
Grodziskiej oraz organizatorzy: Szkoła w Tarnogórze i Kuryłówce.
Dlaczego konkurs zyskuje z roku na rok na renomie?
W tym konkursie, w atmosferze dobrej zabawy drużyny przybyłych szkół pokonując zadania na stanowiskach 

„SOWA” W SZKOLE
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pracy z zakresu matematyki, przyrody, informatyki 
i techniki mogą rywalizować ze sobą wykorzystując 
swoją wiedzę w praktyce. Zadania są tak 
skonstruowane, aby w formie zabawy można było 
rozwiązywać zadania dotyczące rebusów matema-
tycznych, ułożyć tak zapałki, aby powstało 
prawidłowe działanie, za pomocą atlasu sprawdzić 
swoją wiedzę z zakresu geografii, wykorzystując 
grę planszową wykazać się wiedzą z zakresu 
matematyki oraz wykonać zadania wg. poleceń 
przy użyciu komputera. 
Po zakończonych „potyczkach” nastąpiło podsumowanie 
wyników, w czasie którego uczniowie udali się na 
przygotowany posiłek. W tegorocznym konkursie 
najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Biedaczowie 

zajmując I miejsce z wynikiem 74 pkt/57 min 
50s, II miejsce Zespół Szkół Szkoła Podstawowa 
w Sarzynie z wynikiem 66 pkt/63 min 10s, III 
miejsce Zespół Szkół Szkoła Podstawowa        
w Kuryłówce z wynikiem 66 pkt/63 min 11s. 
Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody. 
Dzięki sponsorom wszyscy uczniowie zostali 
docenieni za chęć wykazania się swoją wiedzą     
i uczestniczenia w tej corocznej zabawie. 
Wszystkie szkoły żegnając się zadeklarowały 
chęć spotkania się za rok.
Sponsorzy nagród i poczęstunku: Wójt Gminy 
Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Starosta Leżajski  
Robert Żołynia, KRUS Placówka Terenowa       
w Leżajsku, PZU w Leżajsku, Arcus Soft  Adam 
Czerwonka, AFPH „Miś” w Jarosławiu  Maciej 
Półchłopek, MZK Spółka z o.o. w Leżajsku, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku piekarnia w Kuryłówce, Hortino ZPOW Leżajsk  
sp z o.o, księgarnia „Werset” w Nowej Sarzynie, PGNiG SA Gazownia Rzeszów.

Organizatorzy

Własne, drużyna naszej szkoły w konkurencji z inną 
szkoła.

Odbierający nagrodę III miejsca. Drużyna w składzie od lewej 
Andrzej Szymanik, Aleksandra Rumierz, Dżesika Wośko

Mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w czasie przerwy wakacyjnej na terenie Zespołu Szkół 
w Kuryłówce zostało przeprowadzone w dniu 2 czerwca 2010 r. szkolenie w ramach akcji” Moje Bezpieczne 
Wakacje”. Akcja objęta honorowym patronatem 
Starosty leżajskiego oraz Burmistrza Miasta Leżajska 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony 
młodzieży szkolnej. Tematykę bezpieczeństwa przybliżali: 
dyrektor MOSiR Leżajsk Wojciech Surma, specjalista 
Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku aspirant Bogdan Oratowski oraz 
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej chorąży sztabowy Zbigniew Pudeł-
kiewicz. Szkoła otrzymała okolicznościowy „CERTY-
FIKAT” oraz „Apteczkę” pierwszej pomocy niezbędną 
podczas szkolnych wycieczek. 

U. Z

MOJE BEZPIECZNE WAKACJE
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 Kameleon, gazetka szkolna gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Kuryłówce, kolejny raz odniosła sukces! 
Uzyskaliśmy I miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Gazetek 
Szkolnych. Ponadto na przykładzie naszych tekstów 
pokazywano jak powinien być zbudowany ciekawy artykuł 
oraz interesujący tytuł. Chwalono także naszą szatę 
graficzną, co szczególnie nas cieszy, ponieważ, pracujemy 
nad nią sami! A jak to się zaczęło? Dawno… bardzo 
dawno temu… (bo przecież 10 lat to dawno- prawda?) 
powstała gazetka szkolna Kameleon - I jak kameleon ciągle 
się zmieniała. W tej chwili znajdują się tu artykuły z 
różnych dziedzin: aktualności z życia szkoły, wywiady, 
sport, zagadki i konkursy oraz rubryka, która cieszy się największym zainteresowaniem: „Nasz korespondent 
z ostatniej ławki donosi…” Pracujemy pod czujnym okiem naszej polonistki pani Joanny Serkiz. Co tydzień 
odbywają się spotkania, podczas których wybieramy najlepsze artykuły, zdjęcia, rozmawiamy o kolejnych 
propozycjach ciekawych tematów. Bardzo się cieszymy, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone. Nagrodą w 
konkursie była wycieczka do redakcji Super Nowości w Rzeszowie. Spotkanie z dziennikarzami można uznać 
za bardzo udane. Zobaczyliśmy jak wygląda praca dziennikarza „od kuchni”. Zdobyliśmy niezbędna wiedzę, 
która z pewnością zaowocuje w niedalekiej przyszłości… konkurs wojewódzki już niedługo!

Weronika Wilkos  red. naczelna Kameleona

„KAMELEON” ZNOWU GÓRĄ!!!

 31.03.2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce odbył się Gminny 
Konkurs Ortograficzny o tytuł „ Mistrza Ortografii”. Organizatorkami konkursu były Panie polonistki: 
Małgorzata Kordas, Joanna Serkiz, Małgorzata Sztyrak. Patronat nad konkursem objął Pan Wójt Gminy 
Kuryłówka - Tadeusz Halesiak.
 Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży poprawności językowej, zwłaszcza 
ortograficznej i interpunkcyjnej. Konkurs został poprzedzony etapem szkolnym i przebiegał w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe i gimnazja.  
 W zmaganiach na etapie gminnym uczestniczyło 13 uczniów (zwycięzców etapu szkolnego konkursu) szkół 
podstawowych (Brzyska Wola, Dąbrowica, Kulno, Kuryłówka) i 7 uczniów gimnazjów (Dąbrowica, Kuryłówka), 
którzy pisali odrębne dla swoich kategorii dyktanda.
 Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Beaty Wojtowicz w składzie: Łucja Koza, Halina 
Kycia, Grażyna Marczak  wyłoniła następujących zwycięzców w kategorii szkoły podstawowe: 

- Aleksandra Kołcz- I miejsce (SP Kuryłówka)
- Karolina Jaworska –II miejsce (SP Dąbrowica)
- Aleksander Socha- III miejsce (SP Dąbrowica)

Laureatami konkursu w kategorii gimnazja zostali uczniowie:
- Lucyna Brzyska- I miejsce (Gimnazjum w Dąbrowicy)
- Joanna Pietrycha- II miejsce (Gimnazjum w Kuryłówce)
- Mikołaj Kamiński- III miejsce (Gimnazjum w Kuryłówce)

 Konkurs został uświetniony obecnością Pana Wójta Gminy Kuryłówka T. Halesiaka, który pogratulował 
zwycięzcom, a następnie wraz z Dyrektorem ZS w Kuryłówce Panem Mironem Czarnieckim wręczył 
wszystkim uczestnikom ortograficznych zmagań gadżety, a laureatom konkursu nagrody książkowe, które 
zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Kuryłówce.
 Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu zaplanowana za rok również spotka się z tak dużym 
zainteresowaniem uczniów i nauczycieli z gminy Kuryłówka.

mk

„NIEPOHAMOWANA ŻĄDZA PRZYGÓD HIERONIMA”,
CZYLI O… ORTOGRAFICZNYCH ZMAGANIACH W KURYŁÓWCE



Działa w GOK w Kuryłówce. Należą do niego 
uczniowie klas I-VI ZS w Kuryłówce. Dzięki swej 
ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu odniósł w 
roku 2009/2010 wiele sukcesów. W październiku Teatrzyk 
został Laureatem Powiatowego Przeglądu „Literatura i 
Dzieci – moje marzenia” i zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego, który odbył się w Rzeszowie. Tam za 
przedstawienie „Brzydkie kaczątko” otrzymał Nagrodę 
Jury Młodzieżowego. Jednocześnie Monika Dziechciarz 
otrzymała dwa indywidualne wyróżnienia (w Grodzisku 
Dolnym i w Rzeszowie) za rolę brzydkiego kaczątka. Na 
specjalne zaproszenie teatrzyk wystąpił podczas podsu-
mowania konkursu plastycznego w Grodzisku Dolnym. W ramach współpracy z GOK w Giedlarowej „Wesoła 
Gromadka” wystąpiła w Wierzawicach, Giedlarowej i Piskorowicach, prezentując przedstawienie „Brzydkie 
kaczątko” dzieciom ze szkół podstawowych. W styczniu podczas XII Przeglądu Teatrów Jasełkowych 
w Jarosławiu za przedstawienie niezwykle ciekawych jasełek dzieci otrzymały Nagrodę.

„Wesoła Gromadka” zaprezentowała jasełka w GOK w Kuryłówce podczas Dnia Babci i Dziadka. 
W kwietniu w Giedlarowej przedstawili inscenizację „Królewna Śnieżka i krasnoludki” podczas Kwietniowych 
Harców Teatralnych, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród publiczności. Z okazji Dnia Dziecka na 
deskach GOK w Kuryłówce przedstawiły „Królewnę Śnieżkę” dla dzieci z oddziału 5-cio latków, uczniów 
klas IV-VI ZS w Kuryłówce i uczniów klasy I SP ZS w Dąbrowicy, a 23 czerwca wystąpiły ponownie dla 
pozostałych uczniów ZS w Kuryłówce.

Jak widać aktorzy nie próżnowali i mocno przyczynili się do promocji gminy i powiatu  za co należą 
im się ogromne podziękowania. Dziękując im za wspólne, jakże owocne spotkania życzę młodym aktorom 
udanego wakacyjnego wypoczynku oraz chęci do dalszej pracy.

Opiekunka Teatrzyku 
Beata Kamińska

TEATRZYK „WESOŁA GROMADKA”

ZESPÓŁ DORADCÓW
w Leżajsku

37-300 LEŻAJSK – ul. Mickiewicza 12
TEL./FAX (0-17) 242-17-97

e-mail: podk_lezajsk@odr.net.pl

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi jest to święto mające na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie 
problemów związanych z ekologią. W 2010 roku świętujemy 40 rocznicę obchodów Dnia Ziemi na świecie 
i 20 rocznicę obchodów w Polsce – obchodzony dopiero od 1990 roku po upadku „żelaznej kurtyny”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) obchodzi Dzień Ziemi w dniu równonocy wiosennej 
(20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia. 

W Polsce tegoroczny Festyn z okazji obchodów Dnia Ziemi odbył się w niedzielę 25 kwietnia jak to 
bywa co roku na Polach Mokotowskich w Warszawie. 

 Festyn Dzień Ziemi organizowany jest przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Społeczny 
Instytut Ekologiczny. Impreza ta od kilkunastu lat wpisana jest w kalendarz imprez plenerowych Warszawy. 
Chociaż trwa tylko jeden dzień, odwiedzana jest przez  kilkadziesiąt tysięcy osób. Wśród nich są przedstawiciele 
mediów: telewizji, radia i prasy.
Festyn ten jest coroczną imprezą wystawienniczo-handlową promującą produkty regionalne w formie ekspozycji. 
W tym roku wystawa ta prezentowana była pod nazwą „STÓŁ DARÓW ZIEMI – Misja: Bioróżnorodność”.
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 Ekspozycja ta była centralną a zarazem najbardziej prestiżową częścią tegorocznego festynu. 
 Tradycyjnie jak to już bywa od kilu lat dzięki dobrej współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Leżajsku, który występuje w roli koordynatowa całego wyjazdu, władz samorządowych 
powiatowych i gminnych w festynie tym biorą również udział przedstawiciele powiatu leżajskiego. 
W tym roku POWIAT LEŻAJSKI pod szyldem ZIEMIA LEŻAJSKA reprezentowały: 
- KGW Giedlarowa
- KGW Maleniska
- KGW Ruda Łańcucka 
- KGW Wólka Grodziska 
- KGW Kuryłówka.
Koła biorące udział w ekspozycji miały możliwość prezentowania potraw regionalnych i równocześnie 
promocji całego POWIATU LEŻAJKSIEGO wśród publiczności przybyłej na festyn. Jest to również szansa 
pozyskania przez kobiety funduszy na działalność Kół i równocześnie możliwość promocji lokalnych 
produktów, które mogą stać się dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych oraz ułatwić ich 
rejestrację jako produkty lokalne zgodnie z obowiązującą ustawą. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała 
do godz. 18.00. 

Organizatorzy zapewniali zadaszone stoisko o powierzchni 1,8 m x 3 m, będące integralną częścią 
STOŁU DARÓW ZIEMI, prezentującego produkty regionalne i tradycyjne. Większość z nich to produkty 
nagrodzone w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Ze względów technicznych udział w ekspozycji był 
odpłatny. 

Dla reprezentantów Ziemi Leżajskiej przewidziane były 3 stoiska, za które to opłatę wniosło Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku natomiast koszty przejazdu do Warszawy pokryły SAMORZĄDY GMINNE (Urząd 
Gminy Leżajsk, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Urząd Gminy Kuryłówka).  

„Stół Darów Ziemi” ma charakter nie tylko ekspozycyjno–handlowy, ale przede wszystkim edukacyjny 
(kształtowanie postaw konsumenckich na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi 
metodami oraz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie), nawiązujący do tematyki, wybieranej 
w kolejnych latach. W związku z tematem tegorocznej imprezy: „Misja: Bioróżnorodność”, każdy wystawca 
miał na swoim stoisku eksponaty nawiązujące do tej tematyki tj. dawne odmiany roślin, surowce z których 
przygotowane były potrawy (nabiał, zioła, proso, gryka....), narzędzia itp. 

Wszystkim SAMORZĄDOM TERYTORIALNYM dziękujemy za bardzo dobrą współpracę. 

Monika Pelc 
PZDR Leżajsk 

Wszystkie firmy z sektora rolno-spożywczego (jak młyny, ubojnie itp.) mają obowiązek płacić na tzw. 
fundusze promocji.  W  związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno-spożywczych z mocy której powołanych zostało 9 odrębnych funduszy promocji:
•  Fundusz Promocji Mleka (zastępuje dotychczas istniejący Fundusz 

Promocji Mleczarstwa)
•  Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
•  Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
•  Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
•  Fundusz Promocji Mięsa Owczego
•  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
•  Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
•  Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
•  Fundusz Promocji Ryb

Fundusze promocji tworzone są w celu wspierania 
marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów 
rolno-spożywczych. Cele te będą realizowane w szczególności 
poprzez prowadzenie kam panii informacyjnych i promocyjnych, 
w tym m.in. współfinansowanych ze środków UE, RP i Funduszy 

PRZEDSIĘBIORCO ROZLICZ SIĘ!
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Promocji. Środki Funduszy Promocji są w szczególności przeznaczone 
na sfinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji branżowych 
w realizację kampanii promo cyjnych i informacyjnych prowadzonych 
w ramach administrowanego przez ARR mechanizmu „Wsparcie 
działań promocyjnych i informacyjnych”, dzięki czemu będzie 
możliwe znaczące zwielokrotnienie efektu działań promocyjnych. Środki 
te pomogą również reagować na wszelkie zmiany sytuacji rynkowej 
w danej branży. 

Agencja Rynku 
Rolnego w dniu 17 maja 
2010 r. wystawiła 2 pierwsze 
decyzje o udzieleniu wspa-
rcia ze środków Funduszy 
Promocji. Decyzje dotyczą 
2-letniej kampanii promo-
cyjnej dotyczącej świeżego, 
schłodzonego lub mrożo-
nego mięsa i jego prze-

tworów, w tym świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, cielęciny 
i wieprzo winy pt. „Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość”. 
Całkowity budżet kampanii wynosi 3 103 tys. Euro i jest współfinansowany 
przez Komisję Europejską, Agencję Rynku Rolnego, Fundusz Promocji 
Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego oraz 
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. 

 Planowane działania obejmują Rosję, Ukrainę, Chiny, Singapur i Tajlandię. Niezwłocznie po upra-
womocnieniu się decyzji ARR dokona wypłaty zaliczki na poczet realizacji danego zadania w wysokości 
nieprzekraczajacej 40% kwoty na jaką zostało udzielone wsparcie ze środków poszczególnych funduszy. W związku 
ze złożonymi wnioskami o udzielenie wsparcia w najbliższym czasie planowane jest wydanie kolejnych decyzji na 
realizację zadań finansowanych ze środków Funduszy Promocji.

Środkami Funduszy Promocji zarządzają wyłącznie przedstawiciele 
organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych, przetwórców 
działających w danym sektorze oraz Izb Rolniczych, którzy tworzyć będą 
odrębne dla każdego funduszu Komisje Zarządzające decydujące 
o przeznaczeniu dostępnych środków. Rola administracji w tym zakresie 
ogranicza się wyłącznie do zapewnienia administracyjnej obsługi wypłaty 
środków. 

Poszczególne fundusze promocji zasilane będą z wpłat, które będą 
naliczane, pobierane i przekazywane na rachunki bankowe funduszy 
promocji przez przedsiębiorców funkcjonujących w danym sektorze 
produkcji tj. w przypadku: Przedsiębiorcy, za wyjątkiem podmiotów 
skupujących mleko, zobligowani są do dokonywania wpłat na rzecz 
danego funduszu w okresach kwartalnych nie później niż do 25 dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wysokość zobowiązania 
wykazują w deklaracjach składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego za 
pośrednictwem Dyrektorów Oddziałów Terenowych właściwych miejscowo 
dla siedziby przedsiębiorcy.

Przypominamy, że należności przypadające na rzecz danego 
Funduszu podlegają egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z należnymi odsetkami.  
W naszym regionie jest ponad 500 takich firm, ale z funduszami rozliczyła się w ubiegłym roku tylko co trzecia 
z nich(łącznie wpłaciły w ostatnim okresie rozliczeniowym około  100 tys. zł). Dla porównania w całej Polsce 
rozliczyło się około 5000 takich przedsiębiorstw na kwotę około 9 mln zł. 

 Szczegółowe informacje o funduszach promocji jak również druk deklaracji wpłat na fundusze są dostępne 
na stronie Agencji www.arr.gov.pl.. Bliższych informacji można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie 
ul. Piłsudskiego 32 , nr. tel.(017) 864-20-27 lub 864-20-28.
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OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kuryłówce - Świadczenia Rodzinne przy-
pomina, iż w związku z przyznaniem dodatków 
do zasiłku rodzinnego uzależnionych od 
kontynuacji nauki w szkole średniej w roku 
szkolnym 2010/2011, należy dostarczyć do 
ośrodka do dnia 10.09.2010 r. dokument 
potwierdzający fakt kontynuacji przez córkę/
syna nauki w szkole średniej. W przypadku 
niedostarczenia ww. zaświadczenia, zgodnie  
z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.) świadczenia te będą 
świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają 
zwrotowi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie 
z art. 26 ust.2 a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy będą przyjmowane od 
1 września 2010 roku.   

OGŁOSZENIE 

W związku z budową kanalizacji 
sanitarnej w Kuryłówce wójt gminy 
informuje o możliwości dokonywania 
wpłat na wykonanie przyłącza kanali-
zacyjnego przez inwestora.
Wpłaty te warunkują wykonanie tego 
przyłącza i wynoszą odpowiednio:

- 750 zł jeżeli wpłata zostanie uiszczona 
do dnia 30 września 2010 r.,

- 1000 zł jeżeli wpłata zostanie 
dokonana w okresie od 1 października 
2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Kwoty te można wpłacać na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Kuryłówka 
lub w kasie urzędu z dopiskiem „za 
przyłącze kanalizacyjne”.
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KURY¸OWSKIE
WIEÂCI NR 21/07/2010

BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ¢BIEC * KOLONIA POLSKA
* KULNO * KURY¸ÓWKA * O˚ANNA * S¸OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA ¸AMANA

DNI GMINY KURY¸ÓWKA


